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 עדעהווָאפ

 רהוא ,עטכושעג ענעגווא רהוא ךיז טָאה אקירעמַא ןיא רוטַארעמול עשידוא ּוד

 רעשידיא רערעטלע רעד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא טינ זיא יז ;"תישארב השעמ ,, ענעגווא

 םעד רעטנוא טלעקיוװטנע טינ ךיוא ךיז טָאה וז ןוא דנַאלסור ןיא רוטַארעטול

 .דנַאלסור ןיא רוטַארעטיל רעשודיא רעטסעיינ רעד ןופ סולפנווא

 ףיוא ןעזיוװעגנָא ןעבָאה דנַאלסור ןיא רעביירש עשידיא עטסעיינ יד רעדייא

 -טוג ַא ןעוועג גנַאל ןיוש רוטַארעטיל רעזנוא ןיא רע זוא ,ּפיט-סקלָאפ ןעשידיא םעד

 ןעבָאה דנַאלסור ןיא רעביורש עשידוא עטסעוינ יוד רעדייא ;ןיושראּפ רעטנַאקעב

 -רעגריב טַאהעג גנַאל ןיוש רע טָאה ,רעירַאטעלָארּפ ןעשידיא םעד ףיוא ןעזיוװעגנָא

 ןעביוהעגנָא רוטַארעטיל רעזנוא ךיז טָאה שוטקאפ .רוטַארעטיל רעזנוא ןיא עטכער

 ,ןעקרעמעב וצ ָאד ךיז טעב בגא .ןעבעל ןעשירַאטעלָארּפ ם'נופ ןעגנורעדליש יד םיינ

 םוצ טנעהָאנ יוזַא ןענַאטשעג ןענייז ייז סָאװ םעד ץָארט ,רעביירש ערעזנוא זַא

 ווא ןעבעל ןייז טימ טבעלעג ןעבָאה ייז סָאװ םעד ץָארמ ,רעטייברַא ןעשיודיא

 ּיוַא טרעדלישעג טינ םהיא ךָאד יז ןעבָאה -- ןעגנונּפָאה ענייז טימ טפָאהעג

 עשידיא וד ווו ,טריזילַאעדיא טינ ּווזַא םהיא ןעבָאה ,גיטייזנוואדוויטקעיבוכ

 ,ןעלהיפ ןוא ןעטכארמ ןייז ,רעטייברַא ם'נופ ןעבעל סָאד .דנַאלסור ןיא רעביורש

 רעגיטויזילעיפ ,רעלַאער ךיז טָאה עיגָאלָאכוסּפ ןייז ,ןעגנונפָאה ןוא ןעבערטש ןיוז

 -שידיא רעד ןיא יוװ ,רוטַארעטיל רענַאקירעמַא-שוידוא רעזנוא ןיא טלעגעיטשענּפָא

 .רעשיסור

 עלייוורעד רע טָאה ,ּפיט ןשרעגָאיצולָאװער ןעשידיא םעד ךיוש זיא סָאװ ןוא

 עשינַאקירעטַאשודוא וד ןעשיװצ רונ רערעדלוש ענייז ןענופעג טנייה זיב

 ,עמרַאפ רעד ןיא ,עבעול יוד ןלופַא ;יורפ עשידיא עיט יד עבלעז סָאד .רעבוורש

 ןוא זיא ,רעלעטשטפורש עשיסור-שודיא עכנַאמ ןופ טרעדלישעג טנייה טרעוו יז יוװ

 .עטכישעג עטלַא ןַא ךיוא ןיוש רומַארעמיל רעזנוא

 -נוא ץנַאג טלעקוװטנע ךיז טָאה רוטַארעטיל עשינַאקורעמַא-שודוא רעזנוא

 ךוז טָאה יז ;רהעמ ךָאנ ,דנַאלסור ןיא רעטסעווש רערעטלע רהיא ןופ גיגנעהבָא

 רערעדנַא זיא טינ רעכלעוו ןופ םולפנייא ןעטקעריד םעד רעסיוא טלעקיווטנע

 ןעבעירשעג ןעבָאה דנַאלסור ןיא ןעגעלָאק ערעזנוא תעשב ,רוטַארעטיל

 ,רוטַארעטיל רעשיליופ ןוא רעשיסור רעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא
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 -וורש ערעזנוא ןענייז ,ןערוטַארעטול ענעו טימ טּפַאזעגנָא זיא עכלעוו ,הביבט ַא ןוא

 ָאכע ןַא טרעהעג ןעוו-טםינ-ןעוו רונ ןעבָאה ,הביבס רענעי ןופ ןעוועג טייוו רעב

 ךיוא ךיז ייז ןעבָאה רוטַארעטיל רעשינַאקירעמַא רעגעיה רעד טימ ןוא ...טרָאד ןופ

 רוטַארעפיל עשינַאקירעמַא ע'תמא ןייק זיא ןעגיוא ערעייז ןיא לייוו ,טנעכערעג טּוג

 : ...ָאמשינ ךָאנ אקירעמַא ןויא

 ץנַאג טלעקיווטנע ךיז טָאה ַאקירעמַא ןוא רומַארעמיל עשידיא יד :ץרוק

 .דנַאלסור ןיא רעטסעווש רערעטלע רהוא ולופַא גידנעמהאכָאנ טינ ,גידנעטש-טסבלעז

 ןיא רוטַארעטיל עשידוא וד טנעקעג טינ רָאג טעמכ ןעבָאה ערהיא רעפעש עטשרע וד

 .םריסערעטנוא םינ רהיא טומ ךיז ןעבָאה ,דנַאלסור

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ןערענָאיּפ עטשרע יד ,ןעוועג ייז ןענייז רעוו

 -ולָאװער-ןעטנעגילעטניא ,טייל עגנוו עשידיא עלעפיוה ןיילק ַא ?אקירעמַא ןיא

 -ַאד יד ךָאנ ןערהָאי רעגיצכַא יד ןיא דנַאלסור ןעזָאלרעּפ ןעבָאה סָאװ ,ןערענָאיצ

 שוַאגַאב םענהעש ַא טימ ַאקירעמַא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז ןוא ןעמָארגָאּפ עגודלָאמ

 .המודכו סעינָאלָאק עשיטסינומָאק ןעדנירג וצ יוװ ,ןעלַאעדיא ןופ

 "רעפ יד ףיוא ןוא ךיז ןעשיווצ שיסור טדערעג ןעבָאה טיול עגנוי עגיזָאד יד

 ַא ןופ ,ווָאבוילָארבָאד ַא ןוא יקסוועשינרעשט ַא ןופ טסואוועג ןעבָאה ,ןעגנולמַאז

 ַא ןוא יָאטסלָאט ַא ןופ ,ןָאדורּפ ַא ןוא סקרַאמ ַא ןופ ,יקסנילעיב ַא ןוא ווערַאסיּמ

 עלעדנעמ 8 ןופ ןעסֹוװ טלָאװעג טינ ןוא טסואוועג טינ רעבָא ןעבָאה ,וועינעגרוט

 סע זַא ,טרעהעג רשפא ייז ןעבָאה רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ .םירפס רכומ

 ןוא ןעדיומײטסניד רַאפ תוישעמיעּבָאּב סעּפע ןעּביירש סָאוװ ,רעּביירש ןַאהרַאפ ןענייז

 .רחעמ טינ ןוא ,ךַארּפש שטוח-שטייט ןיא םיצראה-םע

 ןייטש-דנורג םעד ןעגעל וצ ןעוועג טרעשאב זיא טיול עגנוי עגיזָאד וד טָא

 .ַאקורעמַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ

 ךיז ןָא גנַאפנָא ןופ ןעבָאה ייז זַא ,ןעגידלושעב טינ ,הלולח ,ייז ןעק ןעמ

 םעניוק .ַאקירעמַא ןוא רוטַארעטיל עשידיא ןַא ןעפַאש וצ קעווצ סלַא טלעטשעג

 ןעבָאה יוז ןופ עטסרהעמ יד ;טש'םולח'עג םינ ךַאז ַאזַא ןליפַא ךיז טָאה ייז ןופ

 טעװ טלָאמעד ןוא ןָאיצולָאװער עלַאוצָאס יד ןָא טמוק דלַאב-דלַאב זַא ,טביולגעג

 ןיא קלָאפ עשידוא סָאד רונ ,רומַארעטיל עשידיא ַא גירעביא ןייז רונ טינ

 ...ןעצנַאג

 רעד רַאפ "ןעסַאמ רעמייברַא  עשודיא יד ןעטיורברָאפ טזומעג טָאה ןעמ רעבָא

 ןַא ןעגעוו ןָאהט טכַארט ַא טזומעג ןעמ טָאה ,ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס רעדנעמוקנָא

 טָאה ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןַאגרָא ןַא ןעדנירג טוװאווּפעג טָאה ןעמ .ןַאגרָא

 ןעמ טָאה ןַאד ..רעגינעוו ךָאנ געט ןוא ,רעזעל יוװ ,רעביירש רהעמ טַאהעג רע

 יד ןעשיווצ יוװ ּוזַא ןוא ,ןושליעמַאמ ןיא ןַאגרָא ןַא ןעגעוו ןעטכארט ןעמונעג

 "וושנַא-טלעװ עטצעזעגנעגעג ויווצ ןופ ןעשנעמ ןעוועג ןענויז רעוהט ןוא סרעדעיל

 ךיז ןעבָאה -- רעשיטסיכרַאנַא ןוא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ --- ןעגנוא
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 ןערָאװעג ןעּפַאשעג ןענווז סע ןוא ,ןַאגרָא ןווא ףיוא ןעגינווא טנעקעג טינ עלַא

 יד רעטעּפש ןוא "גנוטווצ רעטייברַא עכילטנעכעוו יוד רעהירפ : ןענַאגרָא ויווצ

 ."עמיטש רעטיוברַא עוורפ , עכולטנעכעוו

 "ווצ עשודיא ערעדנַא רָאָאּפ ַא טריטסווקע וליפַא ןיוש ןעבָאה טווצ רענעי וצ

 "רעפ ןוא ,ַאקירעמַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד רַאפ רעבָא ןעבָאה ייז .ןעגנוט

 | .ןָאהטעגפיוא סָאװ-גינעוו ,ןעגנוטייצ עגידרעטעּפש וד טימ ךוילג

 ,טַאהעג גלָאפרע רהעמ טָאה "גנוטייצ רעטייברַא , עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס וד

 ןעמונעג לייהטנַא ןעבָאה רעטשרע רעד ןיא ."עמוטש רעטייברַא עוורפ , וד יוװ

 -הַאפרע ןַא ןופ ןעוועג טריטקַאדער זיא יז ןוא רעביירש ערעגידעבעל ןוא ערעגיחעפ

 טיוצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,(ָארבמאר בָאקַאי) ץנַארק ּפילופ ,טסילַאנרושז םענער

 -ווברַאטימ ןייז ךרוד ץנעגילעטניא רעשידיאישיסור רעד ןעשיווצ ןעוועג טנַאקעב

 ענייז ךרוד סרעדנָאזעב ,"דָאכסָאװ , לַאנרושו ןעשידיא-שיסור םעד ןיא טפַאשרעט

 .לַאנרושז םענעי ןיא טקורדעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,דנַאלגנע ןופ ףעורב

 וד ענווא טפּפמעקעב ןעבָאה ".טש .ברַא .רפ , יד ןוא "גנוטווצ רעטייברַא יד,

 רערעטייוו רעד רַאפ ןָאהטעגפיוא סעטוג ךס ַא טָאה ףפמַאק רעגיזָאד רעד ןוא ,ערעדנַא

 יו ,רעגנעהנַא יד ןעבָאה סנעטשרע .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנולקיוומנע

 רַאפ שמט שפנ תריסמ טימ טייברַאעג ,גנוטוייצ רערעדנַא רעד ןופ יוזַא ,רעד ןופ

 ,ןעלַאקָאל וד ןיא ןוא ןעקירבַאפ יד ןיא טיירטשרעפ םהיא ןעבָאה ,ןַאגרָא רעייז

 וצ םלוע םעד טנהעוועגוצ ןוא טנערעלעג ןוא רעוויה וד ןיא ןוא סָאנ רעד ףיוא

 טָאה ,גנוטיוצ רעד ןיא םלוע םעד ןעריסערעטנוארעפ וצ םוא ,סנעטייווצ .ןעזעל

 ןוא ןענַאמָאר יווװ ,ךיוא ףָאטש ערעטכייל ןעקורד וצ ןעביוהעגנָא רהוא ןיא ןעמ

 .ןעגנולהעצרע

 וד ןיא ןעגנולהעצרע ןוא ןענַאמָאר ןעקורד וצ ,ָאזלַא ,ןעביוהעגנָא ןעמ טָאה

 ןוא לעג יוזַא ןעועג טינ רעטסייג וד ךָאנ ןענייז טלָאמעד ווו יוזַא .ןעגנומייצ

 ןעבעג וצ םכוזעג טינ טלָאמעד דנוש ןייק ,ךילריטַאנ ,ןעמ טָאה ,טנייה ווו טלעג-רַאפ

 רעד ןוא עטסעב סָאד ןופ ןעגנוטווצ וד ןיא טקורדעג טָאה ןעמ ןוא ,רעזעל םעד

 ןוא ןעוועג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאר עטשרע יד .רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריוא

 ײלַאנוטרעשז , ןוא טרעבַאלפ ןופ "אבמָאלָאס , ןעוועג ןענייז ,",טווצ ,ברַא , רעד ןופ

 רעטייברַא , רעד ןיא ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנולהעצרע עטשרע יד .ַאלָאז ןופ

 .ָאקנעלָארָאק ןוא ווָאכעשט ןופ ,קנעדעג ךוא טייוו יוװ ,ןעוועג ןענויז ,"גנוטווצ

 -רַא  וד זוא ,ַאקירעמַא ןוא קירוצ רהָאי ןהעצכַא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 עשודוא ּוד ויא רומ ,רהָאו ראָאּפ ַא ןעוװעג טלא ןאד ןווש "גנומויצ רעמויוב

 ן!ץרפ ַא ןוא ן'עלעדנעמ ַא ןעגעוו .דמערפ ץנַאג ןעוועג ךיוא טלָאמעד רוטַארעטיל

 בָאה ךוא סָאוװ ,ערעייז ןעכַאז עטצעורעביא רָאָאֹפ ַא ןופ טסואוועג רונ ךוא בָאה

 -נַאװצ ,ןַאמרעגנוו ַא רָאג ךָאנ ןעוועג ןַאד ןוב ךיא ."דָאכסָאװ , ןעטלַא ןיא ןעזעלעג

 ןיא ןעגָארמעג טָאהעג ןיוש ךיא בָאה דיז ןעשירַארעטיל םעד ןוא ,טלַא רמָאו גוצ
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 ןיא ךאל'השעמ ןעביורש טריבורּפ ךיא בָאה רעהירפ ךס ַא ןעד ,רענויב עניומ עלַא

 רעשודוא רעד ןיא רוטַארעטיל ןעביורש ןענעק לָאז ןעמ זַא .ןַארּפש רעשיסור רעד

 .ןעלַאפעגנווא טינ לָאמניוק ַאקירעמַא ןיא ןעמוק ןוומ זוב רומ זוא ךַארּפש ,;

 ןוא דנעה יד ןיא רימ ןעוו ,ןערָאװעג ןיב ךיא םמותשנ ווװ ,רָאפ ךיז מלעטש

 ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ-לַאוצָאס עגינווא טימ "גנוטיוצ רעטייברַא , ןַא ןעלַאּפעגנוורַא

 ."לַאנוי .צז , ןַאמָאר ס'ַאלָאז טומ ןוא

 רעדנואוו : טסקַאװ גנושַאררעביא ןיימ ןוא ,ןַאמָאר .-, , ,ןעלקימרַא יד זעל ךיא

 ! ןָאגרַאשז ם'ניא ןעביורש יוזַא ןעמ ןעק יווװ ,רעדנואוו ןופ

 ..ַאקירעטַא עוינ ַא טנעפעעגפיוא ךיז םָאה רומ רַאפ

 :ןעדנוצעגנָא ןעצנַאג ןיא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןָאהטעג הירב ַא ךומ טָאה סעּפע

 ..ןעביורשנָא סעּפע ןעוואורּפ ךיוא ףרַאד ןעמ

 ."ךניירפ רעטיײברַא  רעגָאדנָאל ןופ גנַאגרהָאי ַא ןירַא רומ טלַאפ רעטעּפש

 ןעפעיט ןוא ןעקרַאמש ַא ךימ ףיוא טכַאמ טרָאד רעביירש ןיוא ןוא ,םהיא זעל ךוא

 רעגנוי רעמירַאװ רעד טומ ,לוטס ןעדנעצנעלג ןוא ןעלעניגירָא ןיוז טימ קורדנייא

 ךימ ט'פושכ'עב רעביירש רעזעיד .הרוש רעדעי ןייז ןופ טמעהמטָא סָאװ ,המשנ

 עיזַאטנַאפ ןוומ ןוא סיוא ךיז רע טלהַאט ןעליוו םענעגווא ןוומ ןעגעג זַא ,יוזַא

 עגיטכול ,עלעה ,ןרעטש ןעסייוו ,ןעכיוה ַא טימ ןַאמרעגנוו רעקנַאלש ,רעכווה ַא סלַא

 -רעּפ ךיז בָאה ךיא זיב ..ןעקָאל עדנָאלב ,עגנַאל טימ ןוא לעכיומש ַא טימ ןעגווא

 ןיא ךיז רע טָאה ,יקסוועשטניוו סיררָאמ ,ןעדייז םעד טימ טנַאקעב רעטעּפש ךילנעז

 .ןעלהָאמעג ווזַא עיזַאטנַאפ ןוומ

 טָאה ןעביירש ןייז קורדנויא ןעשוירפ ןוא ןעפעיט ַא ראפ סָאװ ,טזייוועב סָאד

 .טנַאמעג רומ ףיוא ןַאד

 עלייוורעד .רעקרַאטש ןערָאװעג רומ ןוא זיא סעּפע ןעביירשוצנָא גנַאלרעפ רעד

 -ןעדמעה ַא ןוא ןעטָארטעגנוירַא ךיא ןוב ,ךיוא ןעסע טפרַאדעג ןעמ טָאה רעבָא

 טלעמומעג ךיז ןעבָאה חומ ןיומ ןיא ןוא ,טיײברַאעג בָאה ךיא .ןעטייברַא קירבַאפ

 ..ּפַאש םעד ןופ טייוו-טעה ןעגָארטעג ךימ טָאה עיזַאטנַאפ ןוומ ןוא ןעמעשזוס

 ןוא ,קירבַאפ-רַאגוס ַא ןוא טייברַאעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןעוועג ךיוא זיא ווזַא

 יירעקעב ַא ןוא גייט יד ןעטָאנקעג איפלעדַאליפ ןוא בָאה ךיא ןעוו ,רעמעּפש ךָאנ

 ווב טויברַאעג בָאה ךיא תעב ,רעביירש ַא ןיוש גידנעייז ,רעטעפש ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 -ַאקירעמַא ןוא עשימיוה ..ןעקָאבָאה ןיא קירבַאפ-ןעדיוז ַא ןיא להוטשיּבעוו םעד

 ךימ ןעבָאה ,עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא טלעמומעג ןוא טשימעג ךיז ןעבָאה רעדליפ עשינ

 ....םלַאטשעג ַא ,עמרָאפ ַא ייז ןעבעג וצ ןעבעירטעג ךימ ןוא טגערעג ןוא טהירבעג

 רהָאו ַא ןיא ךרע ןַא טקורדעגּפָא ךיא בָאה טייברַא עשירַארעטיל עטשרע ןיומ

 סָאד ."עמוטש רעטייברַא רעוירפ , רעד ןיא ַאקירעמַא ןיא ןעמוק ןיומ ךָאנ םורַא

 .יקסנעיּפסוא בעילג ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןעוועג ןוא

 רעיפלערַאליפ , רעגידסלָאמַאד רעד ןיא ןעקורד ןעמונעג ךיא בָאה ךָאנרעד



 ּש

 ךָאנ ףעירב , ןעמָאנ ן'רעטנוא ןעלקיטרַא עשימורק-שירַארעטול "גנוטווצ טדָאטש
 טיוצ רענעו ןיא .'ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןעגעוו דנַאלסור

 ןעוועג ןיא סָאד .דלעפנעזָאר סיררָאמ רעביא לעקיטרַא ןַא טקורדעג ךיוא ךוא בָאה

 סלַא ן'דלעפנעזָאר סוררָאמ ןעצעשּפָא טוואורּפעג טָאה סָאו ,לעקיטרַא רעטשרע רעד

 .רעטכויד

 עניימ ןעקורד וצ ןעכיוהעגנָא טלָאמעד ךיא בָאה גנומייצ רעגיבלעז רעד ןוא

 .ןעצוקס עלעניגירָא עטשרע

 -טָאז עזעיד ןָא ביוה ךיא רעכלעוו טימ ,"עבעיל סיוא רעדרעמ ַא , עציקס יד

 .עציקס עלעניגירַא עטשרע ןיימ ןעוועג זוא ,גנול

 ןעציקס עלענוגורָא ערעייז טקורדעג טָאהעג טלָאמעד ןווש ןעבָאה ,רומ רעסיוא

 ם'נופ רעטשרע רעד -- ןירָאג .ב ןוא ןיביול .ז "גנוטייצ רעטייברַא , ןיא

 ןעשרעמערק םעד ןופ רעמייווצ רעד ןוא ַאקירעמַא ןוא ןעבעל רעטייברַא ןעשידיא

 .םייה-רעד ןוא ןעבעל ןעש'רוחב-הבישי ןוא

 רעד ןופ עבַאגסיוא-גָאט ַא --- ?טַאלב-דנעבַא , סָאד טנוושרע םיוצ רעזעיד ןיא

 .ץנַארק סילופ ןוא גנוטויצ ךעזעיד ןופ רָאטקַאדער רעד ."גנוטיוצ רעטייברַא

 ַא קעװַא קיש ךיא .טקורדעג טרעוו יז ,עציקס ַא גנוטייצ רעזעיד וצ וצ קוש ךיא

 ם'נופ ,םעד רעסיוא ,ךָאנ םוקעב ךיא ...ןוא ,טקורדעג רעדעיוװ טרעוו יז -- ,עטייווצ

 עשיטקארּפ ,עכילנוילק עגיוזַא ,ןיונ ?רַארָאנָאה ואדוא טנוומ רהוא --- רָאטקַאדער

 ,םהיא ןופ ךיא םוקעב ףעירב ַא -- !הלילח ,ןעוועג םינ ןַאד רימ ןענייז ןעשנעמ

 יו הטרעוו רהעמ לעיפ ריס רַאפ טיוצ רענעי ןיא םָאה סָאװ ,רָאטקַאדער םעד

 רעווש טייברַא ןוא ןויבא רערעטיב ַא ןיב ךיא שטָאכ ,תורצוא עלַא ס'דלושטָאר

 .קירבַאפ ַא ןיא ךָאוו ַא ראלָאד רָאָאֹּפ ַא ראפ

 רעטייוו ךימ טרעטנומרע ןוא ןעגנולהעצרע עניימ רע טבוול ףעירב םענעי ןוא

 ןופ רבחמ רעד ,ָארבמאר בָאקַאי רימ וצ טביורש סָאד זַא ,גידנעסיוו .ןעבוורש וצ

 ןייז טָאה ,"דָאכסָאװ ,, ןיא ןעועלעג לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,דנַאלגנע ןופ ףעירב יד

 ןוא טלעכיימשעג קרַאטש ךיז להיפ ךיא ;הטרעוו ןערעדנָאזעב ַא רימ רַאפ ןעביירש

 .ךילקילג ןיב

 ןע'ץנַארק טומ ךילנעזרעּפ ךיז ןעקעב ,קרָאי-וונ ןיא קעוַא ךיא רהָאפ רעטעּפש

 ."טַאלב-דנעבַא , ןופ רעטייברַאטימ רעגידנעטש ַא ךיא רעוו ןָא טיוצ רענעי ןופ ןוא

 רעטייווצ רעד זיב ,רהָאי סקעז-ףנופ ןעדנוברעפ ךוא ןֹוב "טַאלב-דנעכַא , ן'טימ

 רענעי ןופ רעמייברַאמומ עלַא רימ זיב ,טסיוה סָאד ,פ .ל .ס רעד ןיא גנוטלַאּפש

 עלעיפיצנורּפ תמחמ ,יז ןעזָאלרעּפ ץנַארק פוליפ רָאטקַאדער ן'טומ ןעמַאזוצ גנוטיוצ

 | : .םוכוסכס

 רעשירַארעמול ןייּט ןוא עטסמהענעגנַא וד ןענייז רחָאו סקעז-ףניפ עזעיד

 -ז/ יד ןעוועג זיא ןַאיצקַאדער ס'ץנַארק רעטנוא "טָאלב דנעבַא סָאד .טייקגיטעהט

 -סיורַא זוא-סע-ןעוו זוא סָאװ ,גנוטויצ עמס'שירַארעמול ןוא עטסעטסנרע ,עטסכילרהע
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 ןעוועג טרָאד זיא רעביירש יד רַאפ ערעפסָאמטַא וד .אקירעמַא ןוא ןעוועג ןעבעגעג
 ענייז וצ ןעטלַאהרעּפ ךיז טָאה ץנַארק רָאטקַאדער רעד .עכילדנוירפ ַא ןוא ענייר ַא
 גידנעגיהטוטרע רעמיא ,ךילדניירפ רעמיא ,ַאגעלָאק רערעטלע ןַא ווו רעטייברַאטימ
 .ן'ץנַארק ןעוועג דמערפ זוא סָאד -- האנש ןוא האנק ,םייקכולנוולק .ויז

 רעגידרעטעּפש ןיומ ןָא ךיוא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןעלייצ עזעיד גודנעביורש ןוא
 רעגיטכורפיוא ןופ להיפעג ַא ןוא ,"טפנוקוצ , ןוא ן'ץנַארק טומ טּפַאשרעטייברַאטומ
 .ןעצרַאה ןוומ ןיא טכַאװרע םהיא וצ טיײקרַאבקנַאד ןוא טפַאשדנוירפ

 ...? סָאװרַאפ טייקרַאבקנַאד --

 ,הביבס רעכילדנייפ טפָא ןוא רענעקורט ,רעגיטלוגכוילג רעד ןיא ,רעזעל ,דַא
 ,ןעטיוברַא וצ ןעמוקעגסיוא זוא ,ַאקורעמַא ןוא רעבוורש עשידוא ,זנוא רעכלעוו ןיא
 ..רעביורש םויב ךיז וצ מיױקרַאבקנַאד ץנַארק ַא סיורַא טפור

 ַא ;עלַא טינ) ןעגנולהעצרע עניימ זיולב ןיירַא ןעהעג גנולמַאז רעזעיד ןיא
 -ָאורעּפ ענעדעישרעפ ןוא ןעגנַאגעג ןערָאלרעּפ ןענייז ערעסעב וד ןופ להָאצ עשביה
 ןיא ןעבגוצסיורַא ךיא ףָאה סעמַארד ענוימ .אמארד ןווא ןייק ,(ןעבַאגסיוא עשיד

 .ןעגנולמַאז רעדָא ,גנולמַאז רערעדנוזעב ַא ןיא ןעצרוק

 רעדלוב יד ןָא טנהָאמרעד ךיז זייוונעטייצ ךיא בָאה ,ַאקירעמַא ןוא גידנעבעל

 ןעטספעיט םַא ךיז ןעבָאה סָאו ,ייז ןופ עטסקרַאטש יד ןוא ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 יוזַא .טעטלַאטשעג ןעגנולהעצרע ןיא ןַאד ךיא בָאה ,המשנ ןיומ ןוא טצירקעגנווא

 רעטרעטשרעפ רעד , ,"עליוב לעקנַאי , ןעגנולהעצרע ענוימ ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענייז

 .ןעבעל ןעשימייה ם'נופ ערעדנַא יד ןוא "שרדמה תוב רעגוכלומ רעד , ,"תבש

 טָאה ןעבעל ןעשימיוה ם'נופ ןעגנולהעצרע יד זַא ,ןעקרעמעב ךיא ליוו ייברעד

 ןעגעוה ם'נופ ןעגנולחעצרע יד יוװ ,טייברַא רעד ייב ןעבעגעג רעטכייל רימ ךיז

 טַאהעג דימת ךיא בָאה ,דנַאלסור ןיא ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ גידנעביורש .ןעבעל

 -טלעוו רעטמימשעב ַא טומ ּפיט ןעצנַאג ןעטייברַאעגסיוא ןעממיטשעב ַא ךיז רַאפ

 םעד ןופ גידנעביירש ,דנערהעוו ;תורוד ןוא תורוד ןופ השורו ַא ,גנואיושנַא

 טינ ,תומשג עטעשזדנַאלברעּפ ךיז רַאפ טַאהעג רעמיא ךיא בָאה ,ָאד ןעבעל ןעשידוא

 ןוא ןעבעל ןעפַאש וצ סָאַאכ ןופ ןוא ...ןעבעליסָאַאכ ַא ,ערעטקַארַאכ עטלעטשעגנווא

 .םלוע לש ונובר ןעגיצנווא םעד רונ ןעוועג טכיול זיא סָאד --- ןעמלַאמשעג

 מַאהעג ַאקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא ערעזנוא ןעבָאה טכוזניה רעזעיד ןוא

 .דנַאלסור ןיא ןעגעלַאק ערעזנוא יוװ ,ןעליפרע וצ עבַאגפיוא ערערעווש ַא ךיז ףיוא

 -נוא זַא ,ןעמונעגנָא ןוא ַאּפָארייא ןיא ןעגעלָאק ערעזנוא ויב : סעמפע ךָאנ ןוא

 םעד :ךַאז ןויא רונ ןעניז ןיא ןעבָאה ַאקירעמַא ןיא ןעטַארעטיל-רעביירש ערעז

 רענויק .עשלַאפ ַא ןוא עטכערעגנוא ןַא זוא גנונוומ עגיזָאד יד ...דלעג ,ראלָאד

 ,רעביירש עשידיא עכילטע יד יוװ ,טרעגנוהעג ןוא ןעטילעג טינ לעיפ ווזַא טָאה

 |ַאקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד ןעפַאשעג ןעבָאה סָאװ

 -עמיל רעד רעסווא "דלעג ןעכַאמ , וצ ןעטיוקכולגעמ עלַא ךיז רַאפ גודנעבָאה



 ץזז

 ןערהָאו ןוא ןערהָאי ןופ ךשמ ַא ןיא ןעוועג ןעדעירפוצ רעסעב ייז ןענייז ,רוטַאר
 .רוטַארעטול רעד רַאפ טיוצ עצנַאג רעייז ןעבעגבָא ןוא ,ןערעגנוה שממ ,ןערעגנוה וצ
 רעטמיטש עב ַא טימ ןעגנוטווצ ןיא רונ טיײברַאעג ןעבָאה יוז :רהעמ ךָאנ
 ..ער עי !ז ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנוטווצ עכלעזַא ןיא רונ ,גנוטכיר

 ןעבָאה ןערהָאו ךס ַא |{טרהופעג רעדעפ רעייז טומ טָאה רַאלָאד רעד טינ ,ןיינ
 טינ ןוא ,ןעגָארקעג םינ טייברַא רעווז רַאפ רַארָאנָאה ןייק ןעצנַאג ןוא טעמכ ייז
 רהוא םוא ,ןעבעגעגּפָא גנוטויצ רעייז ןעטנעס עטצעל ערעייז ייז ןעבָאה ןעטלעז
 תמחמ ,ןעגרָאמ םעד בעילוצ ןעבעירשעג טינ ךיוא ןעבָאה ייז .ןעטלַאחרעד וצ חמשנ
 םעד ןיא ! ןיינ ,הָא ,ןעמוקעב וצ רכש רעייז ןעגרָאמ טפָאהעג ןעבָאה ןעלָאז ייז
 רעשידיא ַא ןיא טבוולגעג טינ רענייק טָאה ,ןענופעג ךיז ןעבָאה ייז ואוו ,ויירק
 עטסערּפ עשידיא יד זַא ,ט'הנעט'עג ךיוא טָאה ץנַארק וליּפַא ,ןעגרָאמ ןופ רוטַארעטיל
 סָאװ טנייה ..רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ ערהיא ןעבעלסיוא טינ טעװ ַאקירעמַא ןיא
 רעטסואוועבנוא רעד -- ?ןעביורש וצ ןוא ןערעגנוח וצ ןעבירטעג ויז טָאה ןעד
 !ןעביירש וצ ןעבירטעג ייז טָאה ,ןיילַא סָאד רונ ןוא ,סָאד טָא .בעורט-סגנופאש

 ףיוא ןעמ ןעק ,שיטקארּפ ןענווז רעביירש רָאָאּפ ערעסעב ערעזנוא םייוו יו
 ןעגיה ן'רַאפ טיברַאעג ייז ןעבָאה רהָאי ןהעצ רעכעה .רעטַאעהט ן'פיוא ןעזיײוונָא
 ןעסעיּפ עכילטע עשביה ַא .ןידרָאג בקעי םענעברָאמשרעּפ ן'טימ ןעמַאזוצ רעטַאעהט
 ןעגעווטסעד ןופ ,ענהיב רעשידוא רעד ףיוא גלָאפרע ןעסיורג טַאהעג ןעבָאה ערעייז
 ןעבָאה ייז תעב ,קירוצ רהָאי ףלעווצ-ףלע טימ יװ ,םירָא ווזַא טנווה ויז ןענייז
 סָאד טלהָאצעב טצוא סָאװ ,םעד ץָארמ ןוא .ןעסעיּפ עטשרע ערעייז טפווקרעפ
 ווז סָאװ ,םעד ץָארט ;ןעסעיּפ רַאפ זיירפ ןעכיוה ַא גיסעמסינטלעהרעפ רעטַאעהט
 ווז סָאװ ,םעד ץָארט ;רעטַאעהט ן'טימ טבעלעגניוא ןעסַאמרעסיוועג ךיז ןעבָאה
 סָאד ןוא ןערָאיטקַא יד ,ענהיב יד טוג ןענעק ,רעביורש-ןעסעיּפ ענערהַאפרע ןענויז
 םעד "ןעמהענ , ןעלָאז סָאו ,ןעסעיּפ ןעביורשנָא טנעקעג ןעמלָאװ ןוא םוקילבוּפ
 קַאמשעג ןעגיטציא םעד וצ רעטנורַא ויז ןופ רעדעי טינ ךָאד ךיז טזָאל --- םלוע
 רעביא טצעז ,הנויח ןיוז ראפ סענעדעישרעפ טוחט ,רעכוזעב-רעטַאעהט םעד ןופ
 .נורַא ןעגנואווצעג ןיוז וצ םינ יבַא ,ןעכַארּפש עדמערפ ןופ ןעגנולהעצרע ,ןענַאמָאר
 ןעשידיא ןעגיטציא םעד ןופ קַאמשעג ןעגירדעינ רהעז םעד וצ ךיז ןעזָאלוצרעט
 ...רעכוזעב-רעטַאעהט

 יו ,ןעזיײװנָא טוואורפעג ןעכורטש עצרוק ןיא ךיא בָאה עדעררָאּפ רעזעיד ןיא
 ,רוטַארעטיל עשידוא עגעיה יד ןערָאוװעג ןעפַאשעב זיא סע ןעמעו ןופ ןוא ווזַא

 ערעזנוא ןופ קיטסירעטקַארַאכ רעד וצ ךיוש ןענייז סָאװ ,ןעטקנוּפ עגינווא ףיוא

 ןַא רעדָא עטקעריד ַא טאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עסיוועג ףיוא ןוא ,רעביירש

 ךָאנ ךיא ליוו ןענָאזרעּפ עגיזָאד יד וצ .טייברַא ןיימ ףיוא גנוקריוו עטקערידנוא

 ,(םלַאװ) ןעסעיל םהרבא ןוא עפסַאק בָא .רד דנוורפ ענוומ 2  ןעבעגוצ
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 ייז ןיא ךיא בָאה ןעבעל ןיימ ןופ ןעמונימ עטסטלעפיוווצרעפ וד ןיא לָאמ ךס ַא סָאװ

 ...ןענַאטשרעּפ ךימ ןעבָאה עכלעוו ,םירבח ןוא דניורפ עגיטכירפיוא ןענופעג

 ,רעקיטירק עגעיה עניימ ןופ עכנַאמ ןענהָאמרעד ָאד טגעמעג ולופַא בָאה ךוא

 רעזעיד ןוא רעבָא ,ןענופעג טינ טרָאװ סוג ןייק רימ רַאפ לָאמנייק ןעבָאה סָאװ

 -רעּפ ןופ םינ רעבָא ,ןעטייקכילנעזרעפ-ןעשנעמ ןופ ןעדייר רונ ךיא ליוו עדעררָאּפ

 .םונ יאדוא םיאנוש עכילנעזרעפ ןוּפ ןוא ןעשנעמ עכולנעז

 ערעדנַא יד ןיא ןוא ָאד רעזעל-דניירפ בָאה ךיא ביוא סָאװ ,רונ טהערפ ךימ

 ,עמַאלקער רעד טינ ןעקנַאדרעפ וצ סע ךיא בָאה ,ןעזעלעג טרעוו שידיא ואוו ,רעדנעל

 רונ ,ןערעדנַא ןַא רעדָא רעקיטירק םעד ןופ טפַאשדנרייפ רעכילנעזרעּפ רעד טינ

 עכילנעזרעפ עניימ עבנַאמ ןופ ץָארט םוצ ןוא ,טייברַא ןיט ךילסילשסיוא

 רעשידיא רעד רַאפ ןיול רעגוצנויא ןיימ עלייוורעד זוא סָאד ."רעקיטירקדדניירפ ,

 ןעפלעה וצ ןעוועג טרעשעב רובכ רעד ןוא רימ סָאװ ,ַאקירעמַא ןיא לוטַארעטיל

 | .ןעפַאש יז

 ןירבָאק ןָאעל

 .ו .נ ,ןילסורב --- 1010 ,ינוי רעטפ



 טס0 00 =3 סמ שה םב ס0 םפ

 .םינכייצרעפ-טלאהניא

 .עבעיל

 יי יי יי יא יי .......עבעיל סיוא רעדרעמ ַא

 22 שש שא א א א א א א א א א א א א א. 66 6666 64 עליוב לעקנאי

 יי יי יי בר רהֲאי 17 ןעוועג טלַא ןאד ןיב ךיא

 ,ע 2 שא שש 6 א 6 א א א א א... א 22 עמוטש יד ע'לחר

 2 2 א א א א א א א א א א א א א א 2266 666... + ? נידלוש ןיא רעוו

 2. א א א א א א א א א א א א א א א 6 1. 6 6... ךעבענ הוח

 יי יי יי הנותח ס'רעטסעווש רהיא ףיוא

 שא א א א א א א א 2 2. א א א 6 6.6. 66 6666. 6 62... ךעבענ יננע

 2.2 ע. 6... 6... 2... לעגניא םערָא ןא ןופ עבעיל יד

 ייבי "?אנעלעה ענהעש , יד ןוא על'הפוע יד ,סקַאמ ,רע

 , 2 א.ג... טלעכיימשעג רעדעיוו טָאה רע ןוא

 2 א א א א א א א א 6 6. א א א 6 6.6 6 6... תמא ןיד ךורב

 יי יי יי יי בי טכַאנ רעגידמרוטש ַא ןיא

 .ןעבעל-ןעילימַאפ

 יי א יי יי הנותח רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא

 יי יי יי בי הנותה רעד ךָאנ םישדח יירד ןיא

 2 2 א 2 א א א א א א א א שא א א א 1 א א א א 6.6 א. 666... .. שיפ

 יי הנותח רעד ךָאנ רהֶאי ַא

 יי א - ךאד ן'פיוא

 2. שא אש א א א א א 1 א א א א 6 6. 6666... ךַאז עטרעשַאב ַא

 2 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א 6. 666... 4 תמא רעד

 אי יא יי יי יי בי רעוויר טסיא םייב
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 יי יי עטכישעג עגידריווקרעמ ס'ןעטלַא םעד

 יי אמארד:-ןעילימָאפ א ןופ טקַא רעטשרע רעד

 ,2 02 אש 6... 66... 6666. 6 2 רזממ ַאקירעמַא

 ,2 עא א א, א 2 א 6 6 א א א א 6 66 א 6666... זירּפרוס

 ןעבעל רעלטסניק ןעשידיא ןופ

 יי לעפייפ עקטָאמ

 יי יי לעדעיפ יד

 יי לי יז ןוא רע

 .ןעשנעמ ןוא טייצ

 .2 6666. 6 רהֶאי ןעט80 ןופ יַאמ רעטשרע רעד
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 יי בי ........++.+.-.... םקרַאמ ?ראק

 2 שש אש 2 6 א א א 6 6 1. א א 2 66 6. 666... 664 ןינוקַאב

 2 2 א א 6 א א א א א א 1 א א א א 6.6... 6. ארעיוו

 יי יי יי יא יי ר תובא רבק היוא

 יי יי יי א יי ר טַאיראוו עקשאי

 יי יי יי יי ר ףנוב רעניילק רעד

 2. שש. 6 6 6666... א א 66... רענירג ַא רָאנ ךָאנ

 2 שש 2 2 2 א א א א א 6 2 א א א א 6 6... 6... ןויסנ רעד

 22 2 שא א א א א א 6 66... א 6 6666... 4 םָארנָאּפ רעד

 2 2 2 א א 1 א 6 6... א א 6... 2.4 ?רע זיא סָאװ

 2066 66 6 6 6. א. 66 66... 6 6... 4 דיא רעגיביוא רעד

 .סענעדעישרעפ

 יי יא יי יי שרדמה תיב רעגיכלימ רעד

 יי י.י עטכישעג ס'קושראּפ

 יי יי ירדנ ?כ ס'יננעשזד
 2 2 א 4 א א א א א 2 א א א 6 א. 6 6. + הנתשנ חמ ס'אננא

 10, א 4 6 שש א א א א א א 6 6. א א. 66... 6... 4 ןעבעל סָאד
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 : סינבייצרעפיטלאהניא

 טיקא  י א  י  ייר סיזירק ןיא

 696. 2222 0200 2 0 2656 66 6.6... ךעל'המשנ עקניניילק

 5.55555555455..708 5... 6... תבש רעטרעטשרעפ רעד

 .סעשימַאק-יגארט ןוא סעשימָאק

 ןעבָאה ןעסיירּפ ןוא זיימ סָאװ המשנ א ןעגעוו עטכישענ ַא

 7885 2255 5222 55 5 6 2 6 66 66 666. 6222 ןעסערפעגפיוא

 7445 555 59 5.6... 6.6... קילגנוא סעלייב-הנח ?עטָאמ

 ( יי יי יי יי יי אזָארּפ ןוא יזעֶאּפ

 7605 2222 05... 2 2. . א א א 2... 6664 ןָאסלעכימ דנערווער

 770... 2555555255566 6666... 6664 קישטענכַאי רָאטקָאד

 25.2224....778 רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ןהעזעג טָאה רע סָאװ

 -נוא לומתא םוי ישנַא ירבח רעד ןיא טלַאּפש רעסיורג רעד

 845 5555 5 555 65 26 6 6.6 א 6626 2. ןייארעפ סננוציטשרעט

 791... 2.2... 2 99... 6 6.6 6622 עק'הרש זיא ואווַא

 79... 2.2... 29... 6.6... 622 קרעט ס'עשַאב עבָאב

 92.......222555..804 רעטאעהט ןעשידיא ןיא עשאב עבָאב

 5555555555555556..809 6664 לעיּפש א רונ ייז ייב זיא ץלַא

 810... 5222. 2 2666 6 6 א 6 66 6666 6666. רעסַאפרעפ רעד

 8005 0000 5225. 2 2 6 6 6 66 66 6666 666... 2 גנוי ןוא טלַא

 898 5229 5 666 6666 6 6 6. + םישלש טנעכער ןעמ ױזַא יו
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 עבעיל סיוא רעדרעמ א

 ,(ַאזָארּפ ןיא ַאמעָאּפ ַא)

 ייור רעד טדָאטש ןופ טייוו ,דלעפ ןעטיירב ן'פיוא ,דלעפ ןעיירפ ן'פיוא

 ןעבענ ,עטכעלש ןעשנעמ ,עזייב ןעשנעמ ןופ טייוו ,רעדנעקיטש רעד ,רעדנעש

 ַא ,םולב ַא טהילבעג טָאה -- ,ןעדנעסילפ-ליטש א ןעקנירהָאלק ַא לעכייט ַא

 ...םולב עגנוי

 ןוא .רוטַאנ רעד ןופ גנילבעיל רעד ןעוועג זיא ,עגנוי יד ,םולב יד ןוא

 -ַאו יד ,ענעדלָאנ יד ,ןעלהַארטש ערהיא ןעסָאנענ טָאה ,עניטכיל יד ,ןוז יד

 טעשטסַאלעג טָאה ,רעדנעלהיק רעד ,עלעטניוו רעד ןוא ; םולב יד ףיוא ,עמיר

 יד ,לַאניטכַאנ יד ןוא ; םולב יד ייב ,עלעּפעק רופרוּפ סָאד ,עלעּפעק סָאד

 ןעלערט ערהיא ,רעדעיל ערהיא טלירטעג טָאה ,ןעסָאגעג טָאה ,ןירעגניז

 ...םולב יד רַאֿפ

 ֿפעיפ ןעסקַאװעג ןעבָאה ,רעדנעהילב רעד ,םולב רעד ןופ טייוו טינ ןוא

 -  ...ערנעטפוד טינ ,ערעדנַא ןעמולב

 רהיא ןיא ייז ןעלהעצרעד טנעלפ יז ןוא ,ייז וצ ןעדייר טנעלפ יז ןוא

 ,םולב ַא ןייז וצ זיא טוג יו ,ךַארּפש-ןעמויפרַאּפ רהיא ןיא ,ךַארּפש-ןעמולב

 | | ...ערנעטפוד ַא

 וצ יז טגעלפ -- סױרַא ךיז טסייר ןעלעקנוד םעד ןעטָאש םעד ןופ --

 ןוז רעד וצ ...ךיז טיירפעב ןעצרַאװש םעד ןעטָאש םעד ןופ -- ןעכיוה ייז

 ,סיורַא ךיז טסייר ,סױרַא ךיז טסייר ...ךיז טהיצ ,ךיז טהיצ רענעדלָאג רעד

 ...! ןעטפוד ךיוא טעװ רהיא ןוא



 ע בעי? 4

 ,עגיטכיל יד ,ןוז יד טָאה ,דייר ענולק ערהיא ,רייר ערהיא גידנערעה ןוא

 ןופ ,עדנעלקניפ ַא ןיורק ַא ןוא ,עגנוי יד םולב יד ףיוא טמעהטָאעג רעמירַאוו

 סָאד ,עלעּפעק סָאד רַאפ טבעווענסיוא יז טָאה ,ענעדלָאנ יד ןעלהַארטש ערהיא

 טָאה רעדנעלהיק רעד עלעטניוו רעד ןוא ; םולב רעד ןופ עלעּפעק-רוֿפרוּפ

 ,עלעּפעק סָאד טעבולַאהעג רעטרַאצ ,טעשטסַאלעג רעביײוו ,טשוקעג רעקרַאטש |
 ,לַאניטכַאנ רעד ןופ עסיז יד רעדעיל יד ןיא ןוא ; עלעּפעק גידרעייפ ,גנוי סָאד

 ןופ ןעצכערק ַא טלהיפעג ןַאד ךיז טָאה ,טרעהעג ןַאד ךיז טָאה ,ןירעגניז רעד

 רעד וצ רעגידוז ַא עבעיל ַא ןופ ןעכַָאיט ַא ,רעדנענערב ַא ,טּפַאשנעדייל ַא

 ...םולב

: ִ* * 

 ךָאװש ,רעטכיד רעמירָא ,ךיא ןיב ,ןעדייל ןופ ךאווש ,תורצ ןופ דעימ

 ןעכוז וצ םוא ,ןעטייוו םעד ,ןעיירפ םעד דלעפ םעד ףיוא סױרַא ,עלעשנעמ

 "נוא רעד ,רענייר רעד ,רוטַאנ רעד ייב גנורעטסייגעב ןעּפעש וצ םוא ,הור

 -לעפ יד ייב ,עפעיט יד ,ןעלָאהט יד ייב ,עכיוה יד ,גרעב יד ייב ...רעגידלוש

 -רעפ יד ,רעמיוב יד ייב ,עדנעמיוש ןעגנַאז עכיוה טימ ,ענעדלָאג יד ,רעד

 ...עטקעדרעפ רעטעלב ענירג טימ ,עטע'דוס

 ןעטייז יד ייב זיא ,רעיולב-ףעיט רעד ,רעטייוו רעד ,לעמיה רעד ןוא

 יד ,ןוז יד ןוא ; ענעדלָאג ןעזיורק טימ ןעוועג טצוּפעגמורַא ,טגיײלעגמורַא

 ,רעגידרעייפ ַא ,רעסיורנ ַא ,ליוק ַא יו ,טלעקייקעג ךיז טָאה ,עגיטכַאנראפ

 םאזגנַאל ,םַאזגנַאל ,עטלַא יד רעמיוב יד ןופ עלעקענוד יד ןעציּפש יד ןעשיווצ

 ןוא ...ןעדנעשטשילב םעד ,ןעליטש םעד לעכייט םעד וצ רעטנורַא ,רעטנורַא

 רעביא טנעיוועג ךיז טָאה ,טלעיּפשעג ךיז טָאה -- רעפעיטש ַא -- עלעטניוו ַא

 טקוקעגסיוא ןעבָאה סָאװ ,עטייוו יד רעדלעפ יד ןופ ענעדלָאג יד ןעגנַאז יד

 ...ענעדלָאנ סעילַאװכ טימ ,רעפעיט ַא ,רעטיירב ַא םי ַא יוװ

 רעד ןיא ןעסָאנעג ךיז טָאה ,ןעגנולקעג טָאה -- ! ךָא-ָאיט ! ךָאדָאיט --

 רעד ,לַאגיטכַאנ רעד ןופ עכילטפַאשנעדייל סָאד דעיל סָאד רענייר רעד טפול

 ...! ךָאדָאיט ! ךָאדָאיט -- ןירעגניז

 דַאװש ,ךיא בָאה ,דליב-רעדנואוו םעד ןופ ,דליב םעד ןופ טשיורעב

 סיוש רהיא וצ ,ןעפרָאװעג ךיז דרע-רעטומ רעד וצ ,רעטכיד רעמירָא ,עלעשנעמ

 ןעגרָאװעג ךימ ןעבָאה סע ןוא טקיטשעג ךימ ןעבָאה סע ןוא ..טעילוטעגוצ ךיז

 "ביד טנַאקעב זיולב ןענייז סָאװ ,רעפעיט גנורעטסייגעב ןופ עסייה ןערהערט



 ,איזל

 5 ןירבָאק ןָאעל

 טָאה המשנ ןיימ ןיא ןוא ,טנייועג בָאה ךיא ןוא ...זייוונעטייצ ע'תמא רעט

 ; טצכערקעג ןוא טבעוועג ךיז עסייה ַא הליפת ַא

 ייב ,ריד ייב ...! רוטַאנ-רעטומ עניטכעמ וד ,הֶא ,עכילרעה וד ,הֶא --

 ּוצ ...סונעג רעד ןוא ןענינגרעפ סָאד ,עבעיל יד ,טייקנהעש יד זיא ןיילַא ריד

 ןעפָא ןוא ןעּפיל עדנעהילג עניימ ןעקירדוצ ךימ זָאל סיוש ןעגנוי גיביוא ןייד

 טייקכילרעה ןוא טייקנהעש יד סָאװ ,ןערהערט יד עלַא ןענייווסיוא ריד רַאפ

 עבעיל ןייד ןופ !ןעבעל ןייד ןופ רימ ביג :ןעפורעגסיורַא רימ ןיא טָאה

 -יוט ןופ ענייא ,המשנ א !עבעיל ןיא ױזַא ךיז גיטיונ ךיא ,ךַא -- ,רימ ביג

 ...ןעלהיפ וצ טייקנהעש ןייד םוא ,ןעבעגעג רימ וטסָאה ,טלהעוועגסיוא רעדנעז

 ךֶאנ םוא ,עמירַאװ טולב ןוא ,ןהעז וצ טייקכילרעה ןייד םוא ,עפרַאש ןעניוא

 טייקנהעש ןייד ןופ ! עבעיל ןייד ןופ רימ ביג ,הֶא ...ןעקנייב וצ עבעיל ןייד

 רהיא ןיא ןעד ,ךיא רַאג עבעיל ...! טייקכילרעה ןייד ןופ ,ןעסינעג ךימ זָאל
 -ןלב ןופ טפוד םעד ,ךיא רַאג ןעטפַאשנעדייל עגידמרוטש ..,! קילג סָאד זיא

 ןעדנעדנעלב םעד ,?עמיה-סגנילהירפ ַא ףיוא ןערעטש ןופ קסַאילב םעד ,ןעמ

 ,..1 םולח ןדע ןג םעד ,םולח ןדע ןג םעד ,ןעגיוא ענהעש ןופ גנַאזעג
 * טו א

 ,עננוי יד םולב יד ןהעזרעד ךיא בָאה ,טקרעמעב ךיא בָאה ...ןַאד ןוא
 -עג טָאה יז ןוא ,רימ וצ טכַאמעג טָאה יז ןוא ...עדנעטפוד יד ,עדנעהילב יד

 -עג טָאה יז ןוא ..,םענרוּפרוּפ-טױר םעד ,עלעּפעק רהיא טימ רימ וצ טקניוװ

 ,ךילבעיל-סגנילהירפ ױזַא רימ וצ טכיוהעג טָאה יז ןוא ,רימ וצ טלעכיימש
 ,וויאאנ-שלעמיה ױזַא

 םעלש א ךימ טָאה סע ןוא ,רהיא וצ ןָאהטעג היצ ַא ךימ טָאה סע ןוא
 ,עדנערעטיצ יד ,דנַאה ןיימ ןוא ...עדנעזיורב ַא טפארק ַא רהיא וצ ןָאהטעג
 ...רהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,ןָאהטעג סיר ַא ךיז טָאה

 -סױרַא ...ןוא ,ןָאהטעג עשטסַא? ַא יז בָאה'כ ,ןָאהטעג טעלג ַא יז בָאה'כ
 | ,..! ןעסירעג

 ...ןָאהטענ ךיוה ַא טמהעשרעפ זיולב טָאה יז

 ןיב ,רעדנעּפַאלק רעד ,רעסייה רעד טסורב ןיימ וצ יז גידנעקירדוצ ןוא
 ןיימ ןיא קירוצ ,רעדנעשיור רעד טדָאטש ןיא קירוצ ןעמָאלעג רהיא טימ ךיא
 א ןיא טלעטשעגניירַא יז בָאה ...ןערעטסניפ םעד ,ןעדנעקיטש םעד רעמיצ

 ןיימ ךָאנ טקוקעגכָאנ בָאה ךיא ןוא ןהעזעגכַאנ בָאה ךיא ןוא ,ןעגנע ןַא ,זָאלג



 עב עי? 6

 ןיא ןעטפוד ןוא ןעהילב ,ןעטפוד לָאז יז ,ןעהילב לָאז יז ,רעבעיל רעד םולב)

 ! רעגנע רעד זָאלג רעד ןיא ,ןעדנעקיטש םעד רעמיצ ןיימ

 "רעד טָאה ןעננע םעד רעמיצ ןיימ ןופ עטקיטשרעפ יד טפו7 יד רעבָא

 ,..ערנעהילב יד ,עננוי יד םולב יד טעטיוטעג טָאה ,טקיטש

 ןעדנענערב סיוא ,עבעיל סיוא רעדרעמ ַא ,ךיא ןיב רעדרעמ ַא ,ךא

 ..! ?היפענ

 ,1894 ,לורּפַא ,איפלעדַאלופ



 0 ןירבָאק ןָאעל

 עליוב לעקנאי
 ,(דנַאלסור-סויו ןיא רעשיפ עשידיא יד ןופ ןעבעל םעד סיוא ןַאמָאר ַא)

1 

 1890 ןופ ןוי טַאנָאמ ןיא ןעגרָאמהירפ-רעמוז רענהעש א ןעוועג זיא סע

 ,רהָאי

 טייברַא עניטכַאנייב רעייז ןופ טרחעקעגקירוצ ןיוש ךיז ןעבָאה רעשיפ יד

 ןיא סָאװ ,עקזייה רעייז ןיא שיט ןעגנַאל ַא םורַא עלַא ןעסעזעג ןענייז ןוא |

 .ארעזַא םייב גרַאב ן'פיוא ןענַאטשעג

 ןוא טכָאקעג טָאה ,רַאװַאמַאס רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא שיט ן'פיוא

 .עעהט ןעקנורטעג ןעבָאה רעשיפ יד ,לעדעיל ענינָאטנייא ןייז טפייפענ טָאה

 רעגירהָאי 69 רעטלַא ןַא ,רעב-שריה רעשיפ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ָאד

 ,םינּפ ןעטנערברעפ ,ןעצראוש ַא טימ סעציילּפ עטיידב טימ רעכיוה א ,דיא

 -לעטשעגנָא ,עסיורג רעטנוא ןופ ןעגיוא עגידנעכַאל ,ענידעבעל רהעז ךָאנ טימ

 "וצ טָאה רע .דרָאב רעסייוו רעטיירב רעגנַאל ַא טימ ,ןעמערב עסייוו עט

 -לֵא רעכילהערפ א רהעז ןעוועג זיא רע .סופ רעקניל רעד ףיוא ןעקנוהעג

 דימת טגעלפ ,קַאבַאט טקעמשעג טָאה ,סוכ םעד טָאהעג בעיל טָאה ,רעקניט

 ןעכוז םעדכָאנ טגעלפ רע עכלעוו ,עקשוּפ-קַאבַאט ןייז טשרמולכ ןערילרעפ

 ןוא רעשיפ א הירב ַא ןעוװעג זיא רע .םיזוב ן'רעטנוא סעטרעיוּפ יד ייב

 ואו ,טסואוועג טָאה רע .רעגניפ ףניפ ענייז יו ,ארעזא יד טנעקעג טָאה

 ןיא טרָא ןַא ראפ סָאװ ףיוא ,ףעיט טינ זיא יז ואוו ןוא ףעיט זיא ארעזַא יד

 עכלעוו ,ןעכַאז -- טָאלג ןיא טרָא ןַא רַאפ סָאװ ןוא רענייטש ןעגעיל ארעזַא

 -םיורא ךָאנ רע ןעק ,טינ ןעוו ,ןעסיוו וצ גיטיונ רהעז רעשיפ ַא ריפ ןענייז

 ןערילרעפ רעדָא ןעסיירוצ םהיא ןעק ןוא רענייטש ףיוא ץענ ןייז טימ ןהעג



 עב עי? 8

 םורַאד רע זיא תיבה לעב םייב .רענייטש יד רעטנוא ןעצנַאג ןיא םהיא

 שדוח ַא לעבור ףניפ עצנַאנ טימ ןעגירק טנעלפ רע ןוא רעייהט רהעז ןעוועג

 לעבור ? ןענירק ןעגעלפ רעשיפ עלַא .רעשיפ ערעדנַא יד יו ,תוריכש רהעמ

 זיא רַאפרעד .תוריכש לעבור 19 ענייז ןענירק טגעלפ רעב שריה ןוא שדוח ַא

 יד רַאפ ,דָאװענ םעד רַאפ טײקכילטרָאװטנַארעפ יד ןענעלעג םהיא ףיוא

 לעב רעד .,רעטיײברַא ןעמהענוצ ןוא ןעגָאזּפָא טנעקעג טָאה רע -- רעטײברַא

 ףרָאד םעד ןופ טסרָאיװ גיסיירד ,קסבעטיוו ןיא טניואוועג טָאה ןיילַא תיבה

 לייוו ,ארעזָא ן'םיוא ןעמוק ןעטלעז טגעלפ ,ןעגעלעג זיא ארעזָא יד ואוו ,םלָאח

 .ן'רעב-שריה ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז רע טָאה סעֶלַא ןיא

 ,ןעזעוועג ךיוא ָאד תיבה לעב רעד זיא ןעגרָאמהירפ ןעניזָאד םעד ןיא

 טָאה ןוא שיט טייז רעדנַא םעד ףיוא ן'רעב-שריה ןעגענ ןעסעזענ זיא רע

 א טימ ?עדיא רענידכעלייק ,רעטיירב ַא ןעוועג זיא רע .עעהט ןעקנורטענ

 זיא רע ,45 רהָאי ַא ןופ טקוקעגסיוא טָאה ןוא דרָאב רעצראווש רעגיציּפש

 -רַאי ַא טימ עציּפושז ענעסעלטַא ,עניצנַאלג עצרַאווש א ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג

 עטלהיקענּפָא ןַא ןָאלאד ן'םיוא ןעטלַאהעג טָאה רע ;ּפָאק ן'פיוא עקלומ

 םייב ןייוו סוכ ןייז םייח רעד ןיא ןעטלַאה טנעלפ רע יו עדַארג ,עעהט זָאלג

 ,ריא רעגידובכב ַא יוװ ,םאזננַאל טּפוזעג טָאה -- ןעכַאמ הלדבה רעדָא שודיק

 סיורג ןופ וצ ,עעהט םענעקנורטעגסיוא ?עיפ ןופ וצ ,טעּפָאסעג רעווש טָאה

 יי יי ...ץיטיה

 ַא ,סעניירט עצַאח ןעסעזעג זיא םהיא ןעבענ דנַאה רעקניל ןייז ייב

 ַא טימ ,םינּפ ןעטלעּפוטשעג ןעשירַאנ ַא טימ 40 רהָאי ַא ןופ ?עדיא רערַאד

 ,עצרַאװש א ,דמעה ןייא ןיא ןעסעזעג זיא רע ,דרָאב רעטאווָאטלָאק ,רעלעג

 ןעגיטכיז-בלעג א ,ןעביוא ןופ תופנכ עברא ןעגנַאל ַא טימ ,דנעווייל ןעבָארג ןופ

 "יובנעלע עדייב ענייז ןעטלַאהעג טָאה רע .טײקטלַא ןופ ןעטנערטוצ ַא ןוא
 ּפָאק ןייז ןעניובעגוצ טָאה ,עעהט זָאלג ןייז ןעבענ שיט ן'פיוא טניילעגנָא סנעג

 ,עעהט םעד ןעּפיל יד טימ טּפוזעג םעהטָא ןייא ןיא טָאה ,זָאלג םוצ גירעדעינ
 .סעצנָאװ ענייז גידנעצענראפ

 -ענ זיא ,ן'רעב-שריה ןעבענ ,שיט טייז רעדנַא םעד ףיוא ,עצאח ןענעק
 שטיירב טימ ,28 רהָאי ַא ןופ ןַאמ הרבח רעדנוזעג ַא -- ס'לעריצ ןמלז ןעסעז

 רעב רנור ,ץרַאװש ,גנוי ַא טימ ,םינּפ ןעטנערברעפ ,ןעטיור ַא טימ ,רענייב

 ז .ע60 22 אד-* י= זחח יד = * = עמתתחטח
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 ןעועג זיא רע .ןעניוא ענידעבעל ןוא עגידכעלייק ,עיורג ,עסיורג טימ ,ל?לעד

 "עג טָאה ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורעג טָאה ,טעלישז ןעצראווש ַא ןיא ןָאהטעגנָא

 ,ןָאהט עּפָאס ַא טגעלפ רענעי ןעוו ,?הָאמ סערעי ןוא תיבה לעב ן'פיוא טקוק

 ,ץטיה ןופ טקיטשרעד טרעװ ןײלַא רע יװ ױזַא ,ענימ .ַא ןעכַאמ ןמלז טנעלפ

 ,ץטיה ַארַא'ס ,אה-וה, :ןעכַאמ טנעלפ ןוא ןרעטש ן'טימ ןעשטיינק טנעלפ

 .ןרעטש םעד לעברַא ן'טימ ןעשיוו טנעלפ ןוא *! עלעטַאט

 רענירהָאי גיצרעפ ןוא ףניפ ַא --- ןאוויא ןעסעזעג זיא שיט קע םייב

 רע .,ןעגיוא ענעפָאלשרעּפ טימ לעשנעמ רעליטש ,רעשילָאכנַאלעמ ַא ,רעױּפ

 רענעדנעווייל ַא ןיא ,סופ ַא ףיוא סופ ַא טגיילרעפ ,רעסומרָאב ַא ןעסעזעג זיא

 רָאה עצרַאװש עגנַאל יד .,לעקירטש עניד ַא טימ ןעדנובעגרעטנוא ,דמעה

 טצנַאלגעג ןעבָאה ןוא ןעניוא יד רעביא ןעמרָאוװאוצ ןעוועג ןענייז טנערָאפ ןופ

 זָאלג עסייה א ןענַאטשעג זיא ,שיט גערב ן'פיוא ,םהיא רַאֿפ .,סייווש ןופ

 -עגנָא ךיז טָאה ןַאװיא .ערַאּפ ַא ןעניוצעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,עעהט

 זעניוצעגסיוא טָאה ,ןעסעזענ זיא רע ואוו ,קנַאב ןָא דנעה עדייב טימ טרַאּפש

 ןעמונעג טָאה ןוא זָאלג םוצ ?יומ םעד ,ּפָאק םעד ןעגיובעגוצ טָאה ,זלַאה יד

 ּפַאכ ַא ךיז טָאה ,זָאלג ןופ ןָאהטעג ּפוז ַא רע טָאה םעדכָאנ ,ןעזָאלב קראטש

 טלָאװ רע יו טארוקא ,גנוצ ן'טימ ןעהערד ןעמונעג טָאה ,קירוצ ןָאהטעג

 ן'םיוא ןעזָאלב ןעמונעג רעדעיוװ טָאה ,?יומ ןיא ?יוק עסייה ַא טּפַאכעגנײרַא

 .טעײרּפעג טָאה ןוא טּפוזעג טָאה ,תוחכ רהעמ ךָאנ טימ זָאלג

 סרעשיפ יד ,ַאשַאטַאנ ןענַאטשעג ןיא ,לעקניוו ַא ןיא ,ריהט ןעבענ

 ַא רהעז טימ ?לעדיימ-ןערעוּפ עקיד ,עגנוי ,עדנוזעג ַא -- ל?עדיימ-טסנעיד

 טימ ןוא ,לעּפע עטיור ענהעש רָאּפ ַא יו ,ןעקַאב עטיור טימ ,םיזוב ןעכיוה

 ןופ רהיא ייב זיא ךַאלעטסעק ןיא לעדיילק ענעטנעווייל יד .ןעניוא עיולב

 ןיב גיטיוק ןוא טיור סיפ עסופרָאב יד ; טרעשאקענרעטנוא ןעוועג טנערָאפ

 זייונעטייצ .,לעפַאטרַאק טליישעג טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא יז .ףױרַא

 רָאה עדנַאלב ערהיא רעביא ןָאהט רהיפ ַא ןעגיובנעלע רהיא טימ יז טגעלפ

 .לעזענ םענעסירראפ רהיא רעביא ןוא

 ןהעועג ךיז טָאה סע .,ןעּפָא ןעוועג ןענייז לעביטש ןופ רעטסנעפ יד

 ן'םיוא סקניל רעקעלפ ףיוא טנעקירטעג ךיז טָאה סָאװ ,דָאװענ רעד ןעטייוו ןופ

 טעשטשילבעג טָאה סָאװ ,ַארעזָא ןופ גערב רעטייווצ רעטייוו רעד ןוא ,גרַאב

 ?עקניוו א ןופ .ןוז רעד ןופ ןעסַאּפ ענעדלָאג עגנַאל טימ לעגעיּפש ַא יו
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 עגיטביל ,עדנעלקניפ ,עטיירב ,עננַאֿל ןעגיוצעג ךיז טָאה רעטסנעפ ַא ןעבענ

 זייװנעטייצ ...ןעטָאשעגסױא ןוז רעד ןופ ,ביוטש םענעדלָאג ַא יװ ,ןעסַאּפ

 ,המהב ַא ןופ ןעוװוָאר ַא ,דנוה ַא ןופ ןעליב רעטייוו א ןערעהרעד ךיז טנעלפ

 ןעדנערהָאפייבראפ ַא ןופ רעדער יד ןופ ןעּפַאלק א ,דרעפ ַא ןופ ןעשזריה א

 ...ןענָאװ

 שריה .ןעטָאש רעצרַאװש ַא ןעפַאלעגכרוד רעטסנעפ ייברעפ זיא םיצולּפ

 ןיא גרַאב ןופ רעטסנעפ םוצ .טקוקעגמוא ךיז ןעבָאה תיבה לעב ן'טימ רעב

 דעגנָא ,סעציײלּפ עטיירב טימ ןַאמ רעגנוי רעקנַאלש ,ועכיוה ַא ןעגנַאגעגוצ

 ,עטיור ַא םימ קַאשזדיּפ םענעָאקירט ןעצרַאװש ַא ןיא ,גיד/בוט-םוי ןָאהט

 יעגסיוא סָאװ רונ ,לעויטש עגנַאל ןיא ןוא זלַאה םורַא ?עכיט עטמולבעג

 .סעקרָאק עכיוה טימ ןוא ץנַאלג ןעכיליולב ַא טימ ,ץכענעיד טימ עטרימש

 -עגסױרַא טָאה ןוא רעטסנעפ ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא טָאה רע

 : עמיטש-סאב עקיד ַא טימ טדער

 .ןענרָאמ טוג --

 ,טבַאלעג גיהטומטוג השעמ תעשב טָאה םינּפ רעטיירב ,רעטיור ןייז

 ,טערומשזעג ךיז ןעבָאה ךאלניוא עניילק ענייז

 גידנעקוק ,רעב-שריה ןעירשעגסיוא טָאה -- ! עליוב ...חרוא ןַא ,אה --

 ? עלעקנאי ,סעּפע וטסכַאמ סָאװ -- : ןעגיוא ענידעכַאל ענייז טימ םהיא ףיוא

 ,ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ,ךיז ןיא ןָאהטענ ךַאֿל ַא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 "רַאפ טָאה ,ריהט יד טנעפעעג רע טָאה דלַאב .זיוה ןיא ןהענ ןעמונעג טָאה

 ןעגנַאגעגוצ זיא ,לעגיוא ןַא טימ ן'ַאשַאטַאנ וצ ןָאהטעג קניוו ַא גידנעהעגייב

 ןוא לעקנייב ןיילק ַא ףיוא גידנעטייר טצעזעג ךיז טָאה ,שיט םוצ רעטנעהענ

 | .ןעגרָאמ טוג -- : טגָאזעג ?הָאמ ַא ךָאנ טָאה

 גידנעמהענסיורַא ,טרעפטנעעג רעב שריה טָאה !דיא א ,ָאבה ךורב --

 טערומשזרעפ טָאה ,עקשוּפ-ערָאק ןייז ןופ קַאבַאט קעמש ַא רעגניפ ייווצ טימ

 רעכעלזענ עדייב יד ןיא קַאבַאט יד טרַאּפשעגניירַא טָאה ,גיוא עטכער יד

 ןיא ןָאהטעג היצ ןעקרַאטש ַא טָאה ,זָאנ רעטניובעגסיוא ,רעגנַאל ןייז ןופ

 ןעדיא א ייב זיא עבט יד יװ טָא ,הֵא ןעקַאמשענ ַא ןעזָאלעגסױרַא טָאה ,ךיז

 סיוא טקירד רע ןעוו רעדָא קַאבַאט קעמש ןעטוג ַא טמהענ רע ןעוװ ,ןעכַאמ וצ

 ...דָאב רעסייה ַא ןיא םיזעב ַא טימ ךיז טסיימש רע תעב ,האנה עקרַאטש ןייז

 . טימ ןעלקנאי ףיוא גידנעקוק ,טצעזעגטרָאפ רע טָאה --- ,טהעז ,טהעז -- |
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 ףיוא עבָארָאװכ ַא ראפ זיא סָאװ ,ריד ףיוא הפנמ ַא ,עליוב -- :לעכיימש ַא

 ? טצוּפעגסיוא ױזַא טנייה ךיז טסָאה וד סָאװ ,ּפָאק ןייד

 ןעטיירב ַא טימ טלעביימשעג טָאה ןוא טקוקעג םהיא ףיוא טָאה לעקנאי

 .פלעכיימש

 -- סלעריצ ןמלז טשימעגניירא ךיז טָאה -- הלכ ַא ןהעז טהעג רע --

 ךיז טָאה ןמלז ןוא ? עלעקנַאי ,תמא .,עשטַאילק סעטסָארַאטס םעד ןַאּפעטס

 ףיוא ָאד ןוא תיבה ?עב ן'םיוא ָאד גידנעקוק ,טכַאלעגרעדנטנַאפ ךיוה ייברעד

 עסיורג ַא טגָאזענסױרַא ָאד טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .,ן'רעב שריה

 רעב שריה .ןעדעירפוצ ןָאהטענ ?עכיימש ַא טָאה תיבה לעב רעד .,המכח

 .ןעלקנאי ןומ ןעניוא יד ןעמונעגּפָארַא טינ טָאה

 : טנָאזעג ןוא ןענמלז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא םורק טָאה לעקנַאי

 םעד טרהעקענּפָא טָאה רע .ץערטיכ רעשיורנ ַא רימ טשיב ,ןמלז ,וד --

 רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,ןענַאטשעג זיא ַאשַאטַאנ ואוו ,טייז יד וצ ּפָאק

 ךַאל ַא טָאה ,ןערָאװעג טיור זיא ַאשַאטַאנ {} ןָאהטעג ?עכיימש ַא טָאה ןוא

 ,זָאנ רעד רעביא ןעניובנעלע ן'טימ ןָאהטעג רהיפ ַא ךיז טָאה ןוא ןָאהטעג

 ךיז טָאה ןוא רעטכעלעג סָאד ךיז ןיא טקיטשעג טָאה ,רָאה יד רעביא ףױרַא

 .םהיא וצ ןעקור ן'טימ טלעטשעג

 ַא טָאה ,תיבה לעב םוצ ןָאהטעג רהעק א ךיז ?עקנַאי טָאה גנולצולּפ

 ; טנַאזעג ןוא ּפָאק םעד ןָאהטענ ץַארק

 ...ןעמוקעג ןיב ,ָאד טיישז רהיא שזַא ,טרעהעג ךיא ,שובה לעב ---

 "ניירַא םהיא ןיא -- החריט יד ריפ ,עלעקנַאי ,עקַאט ריד קנַאד ַא --

 .דייר יד ןיא רעב שריה ןעלַאפעג

 םוצ הבוט א בָאה ךיא .,ךימ טשזַאל ,רעב-שריח יבר ,ךימ טשזָאל --

 סָאװ ,תיבה לעב םוצ טעדנעװעג לעקנאי ךיז טָאה ,שובה לעב ! שובה לעב

 ןופ ןערעה ןעטיירנוצ ְךיִז לָאז רע יו ,ענימ ַאזַא טימ ,טרעהעג םהיא טָאה

 זא ,טעיאטיצשזַאר בָאה ךיא ,שובה לעב -- .טייקשירַאנ עדליוו ַא ןעלעקנאי

 שזַא רעטעפ ןיימ טגָאשזעג ךיא ןוא גידייל ןהעג טינ קלָאט ןייק ױשזַא שע

 .רעשיפ ַא ןערעוו ךיא שזַא ,ןעגָאשז םהיא ןוא שובה לעב םוצ ןהעג לעוװ

 ,רעב שריה ןעירשעגסיוא טָאה -- ,עליוב םעד ףיוא הּפכינ ַא ;ךַא --

 ןָאהט ליו רע הבוט ארַא'ס טרעהעג וטסָאה -- :ךיז גידנעכַאלרעדנַאנַאפ

 ! תיבה-לעב סםעד
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 .טכאלוצ ךיז ןעבָאה עלַא

 .לעכיימש ַא טימ תיבה לעב רעד טגָאזעג טָאה -- ,השקב ַא טניימ רע --

 "נוא רע טָאה ,עי ,עי -- .לעקנייב ןופ ןָאהטענ ביוה ַא ךיז טָאה לעקנַאי

 לעב ,טוהט רימ ...השקב ַא עקַאט ,שובה לעב ,עקַאט ,עקַאט -- טּפַאכעגרעט

 / -עינעשזנָאדַא יד טוהט -- ןעטעבעג לעקנַאי ךיז טָאה --- השקב יד ,שובה

 טָאה סָאװ ,ןַאװיא וליפַא ; ןעכַאל ןעמונעג רעקרַאטש ךָאנ ןעבָאה עלַא

 ןוא ןעלקנַאי ףיוא טקוקעג ךיוא טָאה ,טכַאל ןעמ סָאװ ןופ ןענַאטשרעּפ טשינ

 .טלעביימשעג טָאה

 "ארמג ַא טימ רעב שריה ןעירשעגסיוא טָאה ! ןואג ַא סָאד זיא ,יִא --

 ךיד ןעלעוו רימ ,עלעקנַאי יבר ,ונ !יִא ,יא ,ןדמל ַא סָאד זיא יִא -- ןוגנ

 .שודיק ןעכַאמ זנוא רַאפ טסעוו וד ןעוו ,ןעמהענ

 יסיוא רעבָא -- סלעריצ ןמלז טּפַאכעגרעטנוא טָאה ,עקַאט ,עקַאט --

 .גינעוו

 .זייב ןערָאװעג זיא לעקנַאי

 סעכ טימ טָאה רע !עשז .ץערטיכ ?עיפוצ רימ טשינ ,ןמלז ,וד --

 / .ןע'ןמלז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא

 ןעכָארברעטנוא תיבה לעב רעד טָאה -- ? רעשיפ ַא ןערעוו טסליוו --

 ? ןעליופ טינ ךיז טסעוו -- ןעֿפקנַאי

 -עג ּפַאלק ַא ךיז טָאה ןוא ?עקנַאי טרעפטנעעג טָאה -- ,שובה לעב --

 לָאשז ,ןעמהענ ךימ עירעלָאכ יד ?ָאשז -- ,טסורב ןיא טסיופ ן'טימ ןָאהט

 .ןעליופ ךישז ךיא שזַא ,ןעברַאטש ךיא

 / .םײברַא יד וצ ןענרָאמ םוק ,טוג --

 .החמש ןופ ןָאהטעג גנורּפש א טָאה לעקנַאי

 טימ גידנעוהט קוק א ,ןוחצנ טימ ןעירשענסיוא רע טָאה -- ַאהַא --

 ...! ןמלז ,רעשיפ ַא ךיא -- : ןע'ןמלז ףיוא ןעניוא עכילהערפ

 ךיז טסעוו וד זַא -- ,טגָאזעג רעב שריה טָאה -- ,עלעקנַאי ,העז --

 .ןעמהענסיורַא ריד ךיא לעװ ענ'הפרט ןייד המשנ יד ,ןעליופ

 ...} ארומ טינ ךיא -- לעקנַאי טרעפטנעעג טָאה --- ,חשקשינ ---

 טינ טצעי ןיא יז ,ַאשַאטַאנ ןעניוא יד טימ ןעכוז ןעמונעג טָאה רע

 .ןעוועג
 ,סױרַא זיא ןוא טגָאזעג לעקנַאי טָאה -- ,גָאט ןעטוג ַא --|
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 ךַאלדנעּפש טקַאהעג טָאה ןוא ַאשַאטַאנ ןענַאטשעג זיא זיוה-רהיפ ןיא

 .ןעוויוא ן'רַאפ

 טָאה ,ןהעזרעד םהיא טָאה יז ןעוו .ןעננַאגענוצ רהיא וצ ןזיא לעקנַאי

 טלעטשראפ רעבָא טָאה ,ןעכַאלוצ טלָאװעג ךיִז טָאה ,טײברַא יד ןעפרָאװעג יז

 ,דנַאה ַא טימ ליומ םעד

 ַא ןיא טדערעגסױרַא לעקנַאי טָאה -- רעשיפ ַא ןעגרָאמ רעוו ךיא ---

 ןעגרָאמ טָאה תיבח ?עב רעד -- םעהטָא ןייא ןיא ןוא עכַארּפש רעשרעיוּפ ןייר
 ,טײברַא יד וצ ןעמוק ןעסייהעג רימ

 .ןעקור ןעקיד רהיא רעביא ןָאהטעג ּפַאלק ַא ,ןָאהטעג לעציק ַא יז טָאה רע

 .ןעגנורּפשעגּפָא םהיא ןופ זיא יז

 ֹּפִא ריד ןעלָאז דנעה יד -- ,טדערעגסױרַא יז טָאה -- ,?עקנַאי --

 ? עגושמ וטזיב .ןערַאד

 יו טעשטשילבעג ןעגיוא ערהיא רעבָא ןעבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,טלעכיימשעג ןעבָאה ןעּפיל יד ןוא ןעגינגרעפ א סעּפע ןופ

 טָאה רע .טלעכיימשעג ךיוא טָאה ןוא רהיא ףיוא טקוקעג טָאה לעקנַאי
 ןיא טלעטשעגסיוא טָאה ,ןעטייז יד רַאפ דנעה עדייב טימ ןעמונעגנַא ךיז
 -עג זָאנ ן'רעטנוא ךיז רַאפ ?יטש רעד ןיא טָאה ,סופ עטכער ןייז סיוארָאפ

 ,טרָא ןייא ףיוא ןעצנַאט ןעמונעג טָאה ןוא ?עדעיל עשיפראד ַא ןעגניז ןעמונ
 גידנעגנירּפש ןוא עװַאלַאכ ַא גידנעּפַאלק ,סעקרָאק יד ףיוא ךיז גידנעהערד
 ,ךיוה רעד ןיא

 עלעיפ ןופ ןעגנילק רעטייוו ַא ןעסיורד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ
 -פִא ךיז טָאה רע .דרעפ ןופ ײרעּפָאט ַא ןוא רעדער ןופ שיור ַא ,ךאלקעלג
 | .טלעטשעג

 זיא ןוא ,ןָאהטעג גָאז ַא רע טָאה -- ? סע ןערהָאּפ םינתוחמ סעמעוו -- |
 ,..סַאנ ן'םיוא ןעפָאלעגסױרַא

.2 

 טימ  ,גנוהיצרע ןייז טימ רעבָא ,דיא רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא לעקנַאי

 .רעױּפ רעשיסור א ןעוועג רע זיא ןושל ןייז טימ ןוליפַא ,רעטקַארַאכ ןייז

 טָאה םוחנ רעטָאפ ןייז .םלָאח ףרָאד ןעבלעז םעד ןיא ןערָאבעג זיא רע

 -לעפ ןעגיוצעג ךיז ןעכָאה ףרָאד טייז ןייא ןופ .קנעש ַא ןעטלַאהעג ןעטרָאד
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 יעגסױרַא טָאה ןעלָאהט יד רעטניהַא ןופ ,ןעלָאהט יד ןיא רעטנורַא טייוו רעד

 רעדינ רעד ןיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ,דלַאװ רעטכידענ רעצרַאוװש ַא טקוק

 | .ָארַאס ארעזַא עטיירב יד טיירּפשוצ ןענעלעג זיא

 רעטייווצ ַא ןענעלעג ןיא גרַאב ן'פיוא ָארַאס טייז רעדנַא םעד ףיוא

 ןענייז רעכעד ענעיורטש יד טימ רעזייה יד ,קסלעסָאװָאנ ןעמָאנ ן'טימ ףרָאד

 טָאה רעזייה עזעיד ןעשיווצ ןופ ןוא גרַאב ןעצנַאג ן'רעביא טיירּפשוצ ןענַאטשעג

 ,םלצ םענעשעמ ַא טימ ל?ענעיצ עטיור ןופ רעטסיולק רעכיוה ַא טקוקעגסױרַא

 .ןוז רעד רעטנוא טעקסַאלבעג טָאה סָאװ

 טנעלפ רע .לעניופ ַא יו יירפ טלהיפענ לעקנַאי ךיז טָאה רהָאי 7 זיב

 ןערעטעלק טגעלפ ,דלעפ ןיא ,דלַאװ ןיא רעדניק-םירעױּפ יד טימ ןעפױלמורַא

 יד ןופ רעדניק ערעייז ךאלניופ יד ייב ןעמהענוצ טנעלפ ,רעמיוב יד ףיוא

 טגעלפ ,דלעפ ןיא היפ יד ךוטסַאּפ םעד ןעביירטרעפ ןעפלעה טגעלפ ; ןעטסענ

 ןעמהענטימ םהיא ןעלָאז ייז ,רעשיפ יד ייב ןעטעבנייא ןזיא סע ןעוו ךיז

 | .שיפ ןעּפַאכ ארעזָא ן'פיוא

 .טשינ רָאנ ןיא טרעטשעג טשינ רהָאי 7 זיב םהיא טָאה רעטָאפ ןייז

 עטשרע יד טימ ; יורפ רעטייווצ רעד ןופ דיחי ןב ַא ןעוועג םהיא ייב זיא רע

 !םהיא ייב ןענייז עכלעוו ,רעטכעט יירד טַאהעג םוחנ רעטלַא רעד טָאה יורפ

 ,ןב ןייז סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא םורַאד .טדָאטש ןיא ןעבעגעגסיוא ןעוועג

 .רעייהט ןעוועג םהיא ייב זיא ,שידק רעניצנייא ןייז ,דיחי

 ןעלעיּפש ךיז טעװ רע ןעוו ,זַא ,ןעלקנאי ןייז ןעגָאזנָא רָאנ טגעלפ רע

 ,טינ רָאט ןעמ םורָאװ ,ערעייז ןעסע םינ רע לָאז ,רעדניק-םירעיוּפ יד טימ

 -רעייפ ףיוא ןענערב טעװ ,רעטיר ענרעזייא טימ ןעסיימש טָאג טעװ טינ זַא

 ןוא טָאהעג אהומ עלעקנַאי טָאה ןעכַאז עכלעזַא רַאפ .סעדָארװַאקס עגיד

 ,הפרט ןעסע וצ ןופ טיהעגּפָא ךיז טָאה רע

 :ץשודיח קרַאטש עלעּפעק ןייז וליפַא ךיז טגעלפ ?הָאמ סעכנַאמ

 ענייז עלַא -- אקטיקימ יא ,ירטימ יא ,רַאזַאל יא סעּפע םורַאװ ,שטייטש,

 יא ערעייז האנה ַאזַא טימ ןעסע -- סעטַאט עסיורג ערעייז ןליפַא ,םירבח

 ? ןענערב ןוא ןעטָארב ךיוא רַאפרעד ייז אמתסמ ךָאד טעװ טָאג רעייז 4 עשיד
 ,טָאג רעייז טינ סע טרַא אמתסמ ,ןייג ? ארומ טינ ייז ןעבָאה סָאװ רַאפ

 ןייז ייב ןעסעגעג קסלעסָאװַאנ ןופ ןילַא חלג רעד טָאה ?הָאמ ?עיפ םורָאװ

 שריה ןופ ,ןעטַאט ןייז ןופ טָאנ רעד זיא םוראוו ...שיילפ יא ,שיפ יא רעטָאפ
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 ןעטייברַא עכלעוו ,ןעק ,?לעקנַאי ,רע סָאװ ,ןעדיא ערעדנַא עֶלַא ןופ ןוא ן'רעב/

 ױזַא טָאג רעניזָאד רעד זיא םורָאװ ,טינ ךיז ןע'םלצ ןוא תבש םוא טינ

 ַא ןעכוזרעפ ,לשמל ,לָאז ,לעקנַאי ,רע זַא ,טרַאעג םהיא טלָאװ סָאװ ? טכעלש

 סע רע טעװעלַאשז סָאװרַאפ ? ַאקטיקימ ייב ץלאמש טימ ןילב עלעקיטש

 ,..9 םהיא

 ןעטלַא ןייז תוישק עברַאה עזעיד טלעטשענ עלעקנַאי טָאה ?הָאמנייא ןוא

 -צרַאה ַא טימ טָאה ןוא ןעקָארשרעד טסנרע ךיז טָאה רענעי ,םוחנ ןעטַאט

 .ןעלעקנַאי ףיוא ןעירשעגנָא גָאטהעוװ

 טינ םעד ןופ טסרָאט -- ,ןעירשעג רע טָאה -- ,עלעקנַאי ,עלעקנַאי --

 ...? ןהעזעג טסָאה ,רָאגעי יוװ ,ןערעוו ענושמ טסעוו ,ןערהעלק

 םהיא ןעבָאה ,ןערָאװעג עגושמ זיא רע .ן'רָאגעי טנַאקעג טָאה לעקנַאי

 -ענקעװַא םהיא ןוא קירטש טימ ןעדנובעג ,ןענָאלשעג ףרָאד ןופ םירעיוּפ יד

 ...טדָאטש ןיא טרהיפ

 .ןעטכארט טינ רהעמ טעוװ רע ; ארומ טָאה רע ,ןיינ

 טינ טעװערַאטסעג ךיז טָאה רע ןוא ..,ענושמ ןערעוו טינ ליוװ עלעקנַאי

 םירעיוּפ יד ןופ רעדניק יד טימ ןעפָאלעגמורַא רונ זיא ןוא רהעמ ןעטכארט

 ,..רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד רעביא

 עטַאט רעד םהיא רַאפ טָאה ,רהָאי 1 ןערָאװעג טלַא זיא ?עקנַאי ןעוו

 ןעסייהעג טָאה ןוא ל'רוחב-הבישי ןעגירהָאי 16 ַא טדָאטש ןופ טכַארבעג

 ,הרות יד ן'יבר ן'טימ ןענרעל ןוא ןדמל ַא ןייז ןעלקנַאי

 יז ,שטייטש .,ןערָאװעג ןעלעפעג קראטש רהעז טינ סע זיא ןעלעקנַאי

 ילעוו ןוא רעדלעפ יד רעביא ןעפיולמורַא רעהירפ יוװ ןענָאק םירבח עֶלַא ענ

 רע .תורצ ףיוא זיא ןייֵלַא ,לעקנַאי ,רע רונ ,רעשיפ יד וצ ןהענ ןענָאק ,רעד

 יױזַא יו ,ןעטכארט ןעמונעג טָאה רע ןוא אנוש םד ַא ן'יבר ןייז ןעווענ זיא

 ןַאלּפ ןעטונ א ףיוא ןעלַאפעג רע ןיא דלַאב .םהיא ןופ ןערעוו וצ רוטּפ

 .ןעוויוא ן'פיוא ןעלעקנַאי טימ ןעפָאלש טגעלפ ,ל'רוחב הבישי רעד ,יבר רעד

 ּפָאק ן'רַאפ ן'יבר ןעגידנעּפָאלש ןייז ןעמהעננָא רע טגעלפ טכַאנ ןעטימ ןיא

 ןעוו ,?'רוחב רעמירָא רעה .,ןעוויוא ןופ ןערעדײלשּפָארַא םהיא טנעלפ ןוא

 ,עמַאמ ס'לעקנַאי ףיוא ,עט'תיבה לעב ןייז ףיוא ןעֶלַאפ טינ רונ טנעלפ רע
 טנעלפ ,ןעוויוא ןעבענ "סעטַאילַאּפ , יד ףיוא ןעטנוא ןעפָאלש טנעלפ עכלעוו

 ױזַא ןָאהטּפָא רעבָא סע טגעלפ לעקנַאי .ןעלייבוצ ןוא ןעלייקוצ ךעבענ ךיז
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 ןוא ןעלַאפ טינ להָאמנייק םהיא ףיוא טנעלפ דשח רעטסנעלק רעד ןַא ,גיצנוק

 .רענידלוש רעד ןעביילב ?הָאמ עֶלַא טנעלפ ןיילַא יבר ןייז

 םוצ טסנרע ןעגָאז ןַאד םוחנ טגעלפ -- ,יבר ,לעיפוצ ךיז טסצַארק וד --

 רַאפרעד ,ענדוקסַאּפ ַא וטסָאה בייל ַאזַא ,ןייז ?חומ רימ טסלָאז -- ,?'רוחב

 ...ּפָארַא ןטסלַאפ

 -- רעדמעה ענייז ןעשַאװענסיױא ןייר ױזַא ךָאד בָאה ךיא רעבָא --

 םוצ ןעגנַאגעג הליחתכל ןיב ךיא -- ,בייוו ס'םוחנ ןעשיטניירא ךיז טנעלפ

 יד זַא ,קינַאירּפ ן'טימ טּפַאלקעג ,טקנייוושעג ,טקנייוװשעג ייז בָאה ,ארעזָא

 | . ...ןעמהענ טזומעג ייז טָאה עירעלָאכ

 םוחנ טנעלפ --- ,ןעצרַאה ןיא ריד עירעלַאכ ןעוו ,עירעלַאכ סָאװ ---

 ןעבָאה ייז ,וד יתּפ ? סָאװ סעּפע טסהעטשרעפ וד --- ,בייוו ןייז ףיוא ןעלַאפנָא

 סעניטַָאקס יד ייב יו 4? טסהעטשרעפ ,ןעסעגעגנייא בייל ןיא םהיא ייב ךיז

 טוג םהיא זומ ןעמ ...ןדעטשרעפ דניק ַא ,ךיז טכוד ,ןעק טָאד .גנוצ ן'פיוא

 ...ןערעוו רוטּפ ייז ןופ רע טעוו טלָאמעי טָא ,ץלַאז טימ בייל יד ןעביירסיוא

 -כרוד טזומעג ךעבענ טָאה ?'רוחב רעד סָאװ ,שענעבייר-בייל יד רעבָא

 טָאה טכַאנ ןעטימ ןיא ?הָאמנייא .ןעפלָאהעג טינ ךיוא םהיא טָאה ,ןעמוק

 ןופ ןעלַאפעגּפָארַא זיא רע זַא ,ּפָאק ן'רַאפ ןעבעגענ בייר ַאזַא עלעקנַאי םהיא

 ףָאֹל ַא טכַאמעג רהיא טָאה ןוא עמַאמ סעלעקנַאי ףיוא ןעלַאמעג זיא ,ןעוויוא

 .ןערעטש ןיא

 .טגָאזענּפָא םוחנ םהיא טָאה ןאד

 -- ,ןהעטשרעפ וצ ןעבענעג םוחנ םהיא טָאה -- ,יבר ,תערצ ַא טזיב וד --

 ; ןעזָאלרעפ טינ סע טסרָאט וד ; םעד ןעגעוו ןָאהט וצ ןהעז סעּפע טזומ וד

 ,ץרַאה יד ןליפַא הע טוהט רימ .רהעמ ןעטלַאה טינ ױזַא ךיד ןעק ךיא

 ךיא רעבָא ,ןמז ןעטימ ןיא דמלמ ַא ןעלעקנַאי ןיימ ריפ ןעמהענ ךיא לעוװ ואוו

 .ןעפלעה טינ ךיז ןעק

 ןופ ךֶאי םעד ןופ טייצ עצרוק ַא ףיוא ןערָאװעג רוטּפ עלעקנַאי זיא ױזַא

 ,רעדניק-םירעיוּפ יד טימ ןעפיולמורַא רעדעיוו טנעקעג טָאװ רע ןוא הרות יד

 ...םירבח ענייז

 ןעטלַא ןַא דמלמ א טכַארבעג םהיא רַאפ םוחנ טָאה ןמז ןעטייווצ םעד

 רע : ןעוויוא ן'פיוא ןעלעקנַאי טימ ןעפָאלשעג טינ ןיוש זיא רעזעיד .ןעדיא

 םהיא רַאפ ַארטסקע טָאה םוחנ סָאװ ,רעמיצ רעדנוזעב ַא ןיא ןעפָאלשעג זיא
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 ענעסיורג ףיוא ןעוועג רעדעיוו ןַאד זיא עלעקנעי .קנייש ןייז ןופ טמַאצעגּפָא
 ...} ןושל סעלעקנַאי טימ ירבע גָאז העגנ ,ן'תמא רעד ןיא ןוא .תורצ

 ןהֶא ?יומ ַא טימ ,לעדיא רעטרעקיוהעגנייא ,רעקניטלַא ןַא -- יבר רעד

 ,רודס םעד רעדנַאנַאפ טנעפע --- ,עקלומרַאי ענעצלַאמשרעפ ַא ןיא ,רענהייצ
 ןיא עלעקנַאי ,ןעבַאטשכוב עצרַאװש יד ןיא ?עטיר םעניד ַא טימ טלעטייט
 ,עטפָאק עצרַאװש עמירַאװ ַא ערהיא ןיא ,סעקילָאװ עגידרעטניוו סעמַאמ יד

 בָארַא םהיא ייב ךיז טקור סָאװ ,לעטיה ןעטיירב ,ןעטלַא ןַא ם'נעטַאט םעד ןיא
 ,רודס ןיא גיטלינכיילג ןיירַא טקוק ,לעזענ גיצומש א טימ ,ןעניוא יד רעבירַא

 -- ,ֿליומ ןעגירייל ןייז טימ יבר רעד ןָא טביוה -- ,עלעקנַאי ,גָאז --
 ...ןמוקמ והזיא

 ...ןָאמַאקָאמ ָאנעשזאי -- : גידנעליוו טינ ךָאנ טגָאז עלעקנַאי

 ...ןמוקמ והזיא -- ,יבר רעד טכיררעפ -- ,עלעקנַאי ,טוג גָאז --

 ...ןָאמאקאמ אנעשזַאי --

 עניכלימ יד טשַאו ,בוטש ןיא טייצ רעד ןיא טהעטש עמַאמ סעלעקנַאי

 ,עכיוה ַא זיא יז .הרות ס'ןהוז רהיא וצ וצ ךיז טרעה ןוא םילכ ענעמייל
 ןעכילקניירק ,ןעסַאלב ַא טימ ,גיסיירד ןוא ףניפ רהָאי ַא ןופ ענעדיא ערַאד

 -רעב עיורג עניציּפש ַא טימ לעדיא רעטיירב רעצרוק ַא ,םוחנ ןיילַא .םינּפ
 ווא ןעפנארב ךאלסעפ יד ןעבענ ךיז טציז ,ןהעזסיוא ןעשירַאנ ַא טימ ,לעד
 .טלעמערד

 -ניוו ַא ןופ טכיל ערַאס-לעקנוד סָאד זיוה ןיא ןיירַא טקוק ןעסיורד ןופ
 | .גָאט ןענידרעט

 עמַאמ ס'עלעקנַאי סיוא טיירש -- ! ןערעוו רע לָאז טנערברעפ זַא ;ְךַא --
 טינ םהיא טסנעק ,םוחנ ...הרות יד רע טנערעל יוג א יו ,העז -- ,ץרַאה טימ

 ? ךיא א יװ ןענרעל לָאז רע זַא ,גנוצ יד ןעקַאהרעטנוא
 טהעטש םעדכַאנ .ןעגיוא עגיטליגכיילג ,עשירַאנ טימ ןָא יז טקוק םוחנ

 ַא טוהט ,ןעקור ןיא ץכעלייוורעטניה ץַארק ַא ְךיז טוהט ,טרָא ןופ ףיוא רע
 ,ןיבר םוצ וצ טהעג ןוא ץענעג

 ,לוק ןיא טייקליופ א טימ רע טגערפ -- ? יבר ,סָאד זיא סָאװ --
 ,שעיוג לעיפוצ טדער רע ; ןעדיירסיוא טינ רע ןעק ןמוקמ והזיא טָא --

 ,רעקניטלַא רעד טגָאז

 .בֶא טבעל םוחנ ייב םינּפ רעד



 ע ב עי ? 18

 = טייקגיטפַאהבעל ַא טימ .דיחי ןב ןייז וצ רע טכַאמ -- ,עלעקנַאי --

 ,טסהעז .ןמוקמ והזיא :גָאז ?ןמוקמ והזיא ןענָאז טינ טסנעק ,עלעקנַאי

 .גינעווסיוא ףיוא ןעק ךיא

 .סעכ ןיא טרעוו עלעקנַאי

 ..ןָאמאקאמ אנעשזאי : גָאשז ךָאד ךיא ? רימ ןופ טשליוו וד שָאװ --

 .וה"ז-יא :; גָאז ,עלעקנַאי ,רעפראש ---

 .(ןעטפערק עֶלַא טימ עלעקנַאי סיוא טיירש ונ םעד) ! וג-עשזדייא --

 .ֹוה : גָאז ,עלעקנַאי ,וה ,וה --

 .עלעקנַאי סיוא םיוק טדער -- { וח"חהח --

 ,םענייא ןיא רעטציא -- ,םוחנ ךיז טכָאק -- ,עלעקנַאי ,ױזַא ,ױזַא --

 .ןמוקמ והזיא : ךיג ףיוא

 - ,םעהטָא ןייא ןיא עלעקנַאי סיורַא טדער -- ,ןאמאקַאמ אגעשזַאי ---

 .סעכ ןיא טרעוו םוחנ

 "ירב ,טוג גָאז .ןעװעטַאקוצ םהיא לעװ ךיא ?שטייב יד זיא ואווַא --

 ...ןמוקמ והזיא : ןָאט

 .ןייוועג ַא טימ טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש עלעקנַאי

 רע ןוא ! ןָאמאקאמ אנעשזאי גָאשז ךָאד ךיא ?טשליוו זד שָאװ --

 | .טנייוו

 -עג טלַא ןיא רע זיב ,הרות יד טימ ןעגרָאװעג עלעקנַאי ךיז טָאה ױזַא

 ,רודס ןופ ןענװַאד טנעקעג םיוק רע טָאה רהָאי 18 וצ .רהָאי 13 ןערָאװ

 יד ןעברַאטשעג םהיא ייב זיא ,רהָאי 12 ןעוועג טלַא זיא עלעקנַאי ןעוו

 ןעועג .קורדנייא ןעקרַאטש ַא טכַאמעג םהיא ףיוא טָאה טוט רחיא . .עמַאמ

 ןייק ָאטינ םיצולּפ ןוא -- טדערעג ,ןעפַאלעג ,עמַאמ א טנעלעג ,עמַאמ ַא

 סָאװ ,ןייטש רעסיורג רענעי יו ,םוטש טגעיל ,טינ טדער ,טינ טפיול ,עמַאמ

 ...ןעציז טפֶא טנעלפ לעקנעי ןעכלעוו ףיוא ,ארעזָא ןעבענ טגעיל

 רע .טגלָאפרעּפ םהיא טלַאטשעג עטיוט רהיא טָאה טייצ עגנַאל ַא

 "עג ךיז טָאה םהיא ,ןעסיורד ןיא טכַאנ ייב ןהעגסיױרַא ןעבָאה ארומ טנעפפ

 יד ןעשיווצ ןופ ,דלַאװ ןעצרַאװש ןעטייוו ןופ םהיא וצ טקניװ יז זַא ,טכאד

 ינעשטשילב ,ןערהשקק םעד סיוא ,רעדלעפ יד סיוא ,ןעגנַאז-ןערָאק ענעדלָאנ

 ןיא זיא יז זַא ,טרעהעג טָאה רע ...ארעזא רעד ןופ לעגעיּפש-רעסַאװ ןעגיד

 ךיז טָאה המשנ עזעיד ןוא ; טבעל המשנ רהיא זַא ,ןעברָאטשעג טינ ןעצנַאג
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 טָאה יז ןוא טלַאטשעג סעמַאמ ןייז ןיא עיזַאטנַאפ ןייז ןיא טלעטשענרָאפ

 "האפ רע טגעלפ טכַאנ רעד ףיוא ןוא ןענרָאמהירּפ ןעדעי ,ןעקָארשעג םהיא

 יידיא ַא ןעוועג זיא סע ואוו ,םלָאח ןופ טסרָאיװ 5 ,ףרָאד ןעטייווצ א ןיא ןער

 .ןינמ רעש

 ןעגָאזכָאנ טגעלפ ,םענייא ךָאנ שידק םעד ןעגָאזכָאנ רע טנעלפ ןעטרָאד

 ןייז ןעגניירבניירַא טעוו שידק ןייז סָאד ,טסואוועג טָאה רע ?ייוו ,ץרַאה טימ

 םעוו ןַאד ,קרַאטש רהעז טלָאװעג רע טָאה סָאד ןוא ,ןדע ןג ןיא המשנ סעמַאמ

 ןיא םורא םינ םעשזנַאלב המשנ סעמַאמ ןייז זַא רעכיז ףיוא ןעסיוו רע

 ...ןדע ןג ןיא זיא יז רונ ,דלעפ ןיא טינ ,דלַאװ

 ךיוא ןיוש טָאה רע ; ןעמַאמ יד ןָא ןעסעגרעפ רע טָאה םורַא רהָאי ַא ןיא

 טגָאזעגּפָא םהיא טָאה עטַאט רעטלַא ןייז .הרות יד טנערעלעג טינ רהעמ

 -נַאי ,רע זיא טצעי סָאד ,ייברעד טקרעמעב םהיא טָאה ןוא "ינרטּפש ךורב,

 ,תוריבע יד ךיז ףיוא ןעּפעלש וצ קנַארק טינ ןייֿלַא ,עלעה

 ןעוו ,טייצ יד ןיא .לעגיופ ַא יו ,יירפ ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 יַארּפעג ןיוש ןעבָאה -- רעדניק םירעיוּפ יד -- רעטלע ןייז ןיא םירבח ענייז

 ןעטינשעג ,טעעזעג ,טרעקַאעג ןעבָאה ,דלַאװ ןיא ןוא רעדלעפ יד ףיוא טעוװעצ

 יענ זיא ןוא סַאּפ ןוא טסוּפ ןעגנַאגעגמורַא עלעקנַאי זיא ,ץלָאה טקַאהעג ןוא

 .טיירב יד ןיא ןוא גנייל יד ןיא ןעסקַאװ

 רע ןעוו ,ןעמהענ טינ ךיוא ךיז טימ םוחנ םהיא טנעלפ טדָאטש ןיא

 ןיא ןעלקנַאי ךיז טימ ןעמונעג רע טָאה ?הָאמנייא לייוו ,ןערהָאפ טנעלפ

 ןעדיא עטנַאקעב יד .הּפרח ןופ ןעבָארנעב רעיש ףךיז רע טָאה -- טדָאטש

 ןעבָאה ןוא טסעומשעג םהיא טימ ןעבָאה ,ןעלעקנאי טלעגנירעגמורַא ןעבָאה

 םוחנ רעטלַא רעד טָאה ?הָאמ ןייא טינ ."ןושל ןעשעיוג , ןייז ןופ טכַאלעג

 : : ןעלעקנַאי רעביא טנַאלקעג

 טכוד ? דיא א יוװ ןעדייר טינ וטסנעק עשז ןיוש ,עלעקנַאי ,דלאוועג --

 ךודיש ַא ןָאהט ןעפרַאד זיא-סעדןעוו ךֶאד טסעוו וד .ץנוק ַא ראפ סָאװ ,ךיז

 ...! דניק שידיא ַא טימ

 גָאשז ךיא -- ,גיד'זגורב ןעגָאז ןַאד ?עקנַאי טנעלפ -- ,וטשליוו שָאװ ---

 ! דיא ַא יו ךָאד

 ,גנולפייווצרעפ טימ ןעיירשסיוא םוחנ ןַאד טגעלפ -- ! "טגָאשז , רע --

 ,..| ךיט זיא העוו ,רימ זיא העוו ,יַא ! טנָאשז רע ,סעציײלּפ יד טימ גידנעקירד
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 .סעצשירניא-ףרָאד יד טאהעג בעיל טָאה עלעקנַאי

 ףרָאד ןופ זיוה ַא ןיא ךיז ןענעלפ בוט םוי ַא ןיא רעדָא גָאטנוז ַא ןיא ןעוו

 םירוחב םירעיוּפ ןעביילקפיונוצ ,?עמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ,דלעפ ַא ףיוא רעדָא

 ןעביוהנָא רמז ילכ ןעשיפרָאד ןופ רענעט יד רעטנוא ןענעלפ ןוא ךאלדיימ ןוא

 רע .ןעצנַאט ךיוא טגעלפ רע ...ןעװערָאה ןַאד ?לעקנַאי טגעלפ ,ןעצנאט צ

 רע זיב ,גנַאל ױזַא ןעצנַאט טגעלפ רע .רבא ןעדעי טימ ןעצנַאט טגעלפ

 ןופ רענייק ; טוג טצנַאטעג טָאה רע .סייווש טימ ןערעוו ןעסָאגעגּפָא טנעלפ

 ; עלעקנַאי יו ,סיפ יד טימ ןעפרַאװ ךיוה ױזַא טנעקעג טינ טָאה םירעיוּפ יד

 ןָא ןעטניה ן'טימ ךיז ןעּפַאלק וצ הירב ַאזַא ןעוועגנ טינ זיא ייז ןופ רענייק

 רע זיא םעד ףיוא ,עקּפָאה ַא ,עקסנירַאמַאק ַא טנייה .עלעקנַאי יו ,דרע'רד

 .םידַאמ א ןעוועג טושּפ

 ,סנעטשרע .ןעלקנַאי ְךָאנ ט'שלח'עג ןעבָאה ףרָאד ןופ ףאלדיימ יד

 ַא רהעז ןעוועג זיא רע ?ייוו ,סנעטייווצ ; ןעצנַאט טנעקעג טָאה רע לייוו

 רעילַאװַאק רעניצנייא רעד ןעוועג זיא רע לייוו ,סנעטירד ,ןוא ,רוחב רעדנוזעג

 ,לעטיה ַאזַא ןוא ?עקער ַאזַא ,לעוויטש ענױזַא ןענָארטעג טָאה סָאװ ,ףרָאד ןיא

 ..."ץירּפ , רעד יוו

 טניואועג ױזַא ןענייז ךא?דיימ יד רעכָא ,דיא א ןעוועג וליפַא זיא רע

 ןעמוקעגפיורַא טינ עגַארפדןעסַאר עזעיד זיא ?הָאמנייק זַא ,ןעלקנַאי וצ ןעוועג

 .חומ ן'פיוא ייז

 לעיפוצ זיא דיחי ןב ןייז סָאװ ,טעּפעשטעג אי וליפַא טָאה ןע'םוחנ

 ןיא רע ?ןָאהט טנעקעג רע טָאה סָאװ רעבָא ,"סעסקיש , יד טימ ןתוחמ

 ןייק ןוא סיפ יד ףיוא טּפעלשעג םיוק ךיז טָאה רע .קנַארק ןוא טלַא ןעוועג

 ,רהָאי 18 זיב טבעלעג רע טָאה ױזַא .ןעלקנאי ןעפלעה טנעקענ טינ טָאה רטומ

 ,"עצשירגיא , ןַא ןופ םייהַא טרהעקעגקירוצ ?לעקנַאי ךיז טָאװה להָאמנייא

 ןוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע .גיטפו? ןעוועג זיא ןעסיורד ןיא

 ןיא ?עמיה רעד .,רעטסניפ ןעוועג זיא םירעיוּפ יד ןופ טעקזייה עֶלַא ןיא

 ןיא ןענַאטשעג זיא ,עלופ ַא ,ענידכעלייק ַא -- הנבל יד ,יולב ףעיט ןעוועג

 ענעיורטש יד ףיוא ןעלהַארטש ענרעבליז ערהיא ןעפַאנעג טָאה ,לעמיה ןעטימ

 ביוטש םענרעבליז ַא טימ יו ןעטָאשעב טָאה ,סעקזייה-ףרָאד יד ןופ רעכעד

 ענינייא ןעבענ ןעסקאוועג ןעבָאה סָאו ,רעמיוב יד ןופ ןענייווצ ענירג יד

 ,רנוח ַא ןופ ןעליב ַא ןערעהרעד ךיז טנעלפ זייוונעטייצ ,ףרָאד ןופ רעזייה
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 יִנַאי .גיטכיל ןעוועג ךָאנ ןיא קנעש ןיא ,לעגיופ ַא ןופ יירשעג רעטייוו א

 "? עטַאט רעד טינ ךָאנ טפָאלש עשז"יוש , .טרעדנואוורעפ ךיז טָאה ?עק
 ,ןָאהטעג טכארט ַא רע טָאה

 "רעפ א טרעהעג ךיז טָאה קנעש ןופ ,ריחט יד טנעפעעג טָאה רע

 רע ןוא לוק ם'רעטָאפ ןייז טנעקרעד דלַאב טָאה רע .ןעצכערק רעטקיטש

 ,ןעקָארשרעד ךיז טָאה

 ןַא טימ רעסַאלב ַא -- "סעטאילאּפ , יד ףיוא ןענעלעג זיא רעטָאפ ןייז

 טָאה ןוא טסורב ןיא דנעה עדייב טימ ךיז גידנעגָאלש ,םינּפ םענעגיוצעגסיוא

 .גידעל ןעוועג זיא קנעש רעד ..טצכערקעג סעּפע

 .ןעגנאנעגוצ םהיא וצ זיא לעקנַאי

 -גערעגפיוא ןַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ? עטאט ,ריד זיא שאו --

 .לוק ןעט

 "רעפ א טימ טצכערקעג טָאה -- ! עלעטַאט ,דלַאװג ,יִא ,ונלזנ ,ונדגב --

 ךיז גידנעגָאלש ןוא ןעגיוא יד טימ גיד'ארומ גידנעצָאלג ,םוחנ לוק ןעטקיטש

 ,..טסורב ןיא

 -ַאט ןייז ןופ ןוא רעטרעוו עזעיד ןופ ןערָאװעג גיד'ארומ זיא ןעלקנַאי

 .ןהעזסיוא ס'נעט

 .ןעּפילכ ןעמונעג טָאה ןוא טדערעגסיױרַא רע טָאה -- ! עלעטַאט --

 ןינמ ןייק -- םוחנ טדערעגסיוא םיוק טָאה ,עלעקנאי ,עלעקנאי ,יִא --

 ,ןהוז ןיימ רהָאפ -- טבראטש םוחנ גָאז ..,רעטעפ םוצ רהָאפ ...ָאטינ ןעשנעמ

 -- שידק גָאז -- המשנ ןיימ טינ זָאלרעּפ ,עלעקנַאי ,עלעקנַאי ,יִא -- רעכיג

 : רעליטש ןעדייר ןעמונעג טָאה רע ןוא -- ! ונדנב ,יִא ! ונמשִא ,יִא -- גאז

 ןעמ -- !ףוס ַא -- ? טסהעז -- קנעדעג -- דיא ַא -- דיא ַא ייז ,עלעקנַאי

 ,פחומ רימ ייז ,?חומ ,יִא -- ! ןעמָארטש ןעמ טעװ ,יִא -- ;! ןעפָארטש טעוו

 ...1 ונאטחש

 יעגקעװַא זיא ןוא דרעפ םעד טּפַאכעג טָאה ,ןעפַאלעגסױרַא זיא לעקנַאי

 עכלעוו ,קסלעסָאװָאנ ןיא טניואוועג טָאה סָאװ ,רעטעפ םוצ גידנעטייר ןעניולפ

 טרהַאפ ןעמ ןעוו ,םלָאח ןופ טסרָאיװ 5 ,ארעזַא טייז רענעי ףיוא ןעגעלעג זיא

 .נעוו ן'טימ

 ,ןעמוקעג ןענייז רעטעפ ן'טימ לעקנַאי ןעוו ,בלַאה ַא ןוא עדנוטש ַא ןיא

 .ןעברָאטשעג רע זיא ןענרָאמ ףיוא ןוא .טנעקרעד טינ ןיוש ייז םוחנ טָאה
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 ינייא ןעסיורג ַא טכַאמעג ךיוא ןעלקנַאי ףיוא טָאה טיוט סרעטָאפ ןייז

 טָאה ,רעניד'הרוחש הרמ ַא ןעגנַאנעגמורַא טייצ עגנַאל ַא זיא רע .קורד

 ןוא שידק םעד טיהענּפָא טָאה ,סעצשירגיא יד ףיוא ןהענ וצ טרעהעגפיוא

 ,שנעמ רעדנַא ןַא ןערָאװעג זיא לעקנַאי סָאד ,טניישעג טייצ עגנַאל ַא טָאה סע

 ןעועג םהיא טימ זיא לעקנַאי ,רעטעפ ןייז ןעמונענרעביא טָאה קנעש םעד

 םעד ןָא ןעסעגרעפ ךיז ?עקנַאי רעבָא טָאה םורַא רהָאי ַא ןיא  .םענייא ןיא

 ,רעהירפ יו ,לעקנַאי רעבלעז רעד רעדעיוו ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה ,ןעטַאט

 ...רעשיפ ַא ןערעוו טלָאװרעּפ םהיא ךיז טָאה טייצ רעזעיד ןיא
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 -שריה .רעשיפ ַא ןערָאװעג זיא לעקנַאי טייז טַאנָאמ א קעוַא זיא סע

 .טײברַא ןייז ןופ ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא רעב

 ערעווש טכַאנ א ךָאנ ןעגעלפ רעשיפ ערעדנַא יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 ערעייז ףיוא ןעמרַאװ ךיז ןענעלפ ןוא עדעימ םייהַא ךיז ןערהעקקירוצ טיײברַא

 ,טייקדעימ ןופ ןמיס ןייק ןעזײװסױרַא טינ רָאנ ?לעקנַאי טנעלפ ,סרעגעלעג

 ןעגָארטסױרַא טנעלפ ,גערב םייב ןעפיש יד ןעכַאמ טכערוצ טנעלפ רע

 ןעגידרעמוז םעניילק םעד ןעגנייחרעדנַאנַאפ טנעלפ ,רעלעק-זייא ןיא שיפ יד

 טגעלפ טשרע ןאד ןוא ,ןענעקירט םוצ גראב ן'פיוא רעקעלפ יד ףיוא דָאװענ

 טגעלפ ,םינּפ םעד ןוא דנעה יד ןעשַאװמורַא ךיז טנעלפ ,בוטש ןיא ןיירַא רע

 יװַאד םעד ןעּפַאלקּפָא טגעלפ ,עקשוּפ-קַאבַאט ןייז ן'רעב-שריה ןעגָארטוצ ךָאנ

 ,רַאװַאמַאס םעד ןעזָאלב רעדָא שיפ ןעבָאש ן'ַאשַאטַאנ ןעפלעה טגעלפ ןוא ןענ

 ,ייז ייב ןעפָאלש ןוא רעשיפ יד טימ ןעסע עלעקנַאי טנעלפ ךָאװ עצנַאג ַא

 טנעלפ ,ןעהור ןענעלפ רעשיפ יד ןעוו ,תבש ןוא טכַאנ רעד היוא גָאטיירּפ ץוח
 | .קנעש ןוא רעטעפ ןייז ייב ןעסע רע

 .ַאשַאטַאנ עקיד יד ןעדעירפוצ ןעוועג ןעלקנַאי טימ זיא עלַא יו רהעמ

 סָאװ ,םעד ןופ ןוא סעצשירגיא יד ןופ ,רעהירפ ןופ טוג טנעקעג םהיא טָאה יז

 -סיוא לָאמ לעיפ ךיוא זיא רהיא .רעשיפ יד וצ ןעמוק רעהירפ טנעלפ רע

 -ָארעג ַא ןעוועג רע זיא ןעגיוא ערהיא ןיא .םהיא טימ ןעצנַאט וצ ןעמוקעג

 ןוא טנַארּפ ַא ,רעדנוזעג ַא ,רענהעש ַא : תולעמ עלַא טימ רעילַאװַאק רענעט

 טנעלפ ןוא שנעמ רעשימייה א ןעוועג זיא רע זַא ,טציא .רעצנעט רעסיורג ַא

 .טפאשדניירפ סיורג טגייצעג םהיא וצ יז טָאה ,טייברא רהיא ןיא ןעפלעה רהיא



 = ןיירצָאק ןָאעל

 ינעפָא יז טָאה ,עכילטפַאשנעדייל ַא ,?לעדיימ-ןערעיוּפ עדנוזעג ,עננוי ַא

 סעטרעוּפ עשיסור יד .ןעלקנַאי וצ ןעלהיפעג ערהיא ןעזיװעגסױרַא גיצרעה

 ...ןעלהיפעג עכילריטַאנ ערעייז ןעריקסַאמ וצ יו ,טינ ןעהעטשרעפ

 טינ ןייֵלַא טָאה יז ,ךַא ....? ןעלקנאי וצ טלהיפג סנױזַא יז טָאה סָאװ
 ןעוו זַא ,ךילהערפ רהיא זיא םהיא טימ זַא ,טלהיפעג רונ טָאה יז ...טסואוועג

 ןעפעיט ןופ ךיוח ןעכַאל ,ןעכַאל רהיא ךיז טליוו ,רהיא ףיוא קוק ַא טוחט רע

 ןיא ןעלציק ןעמהענעגנַא ןַא יז טלהיפ ,םורא יז טמהענ רע ןעוו זַא ; ןעצרַאה

 טביוה דמעה םענעדנעוװייל ןעבָארג רהיא רעטנוא ןוא רעּפרעק ןעצנַאג םעד

 ךָאנ ןערעוו ןעקַאב ערהיא ןוא ,םיזוב רעכיוה רהיא קרַאטש ןעּפַאלק וצ ןָא

 ...ןעלהַארטש ןוא ןעשטשילב ןָא ןעביוה ןעניוא ערהיא ןוא ,רעטיור

 סלעריצ ןמלז ןופ ,ן'רעב-שריה ןופ טייהנעזעוונא יד ןיא ?הָאמ ?עיפ

 ףרָאד ןיא -- ןעלקנַאי טימ ןעלגנאר ךיז יז טנעלפ רעשיפ ערעדנַא יד ןופ ןוא

 ןעלגנאר ףךיז ןעֶלָאז לעדיימ ַא טימ רוחב ַא ןהעז וצ טניואוועג ןעמ זיא

 ןעקירדוצ גנולצולּפ יז טנעלפ ןַאד -- טינ סע ט'שודיח םענייק ןֹוא היסחרפב

 טרעווילגרעפ יװ יז טנעלפ עזַאּפ ַאזַא ןיא ןוא ,סלעקנַאי וצ ןעקַאב ערהיא

 ,עטזָאלעגרעטנורַא טימ טייקדעימ רעסיז ַא ןיא גנאלךעטונימ ףיוא ןערעוו

 יהענעגנא ןַא ןעלהיפ השעמ תעשב ךיוא טנעלפ לעקנַאי ...ןעניוא עטכַאמעגוצ

 יצ ןַאד ךיז טנעלפ ?עכיימש רעטיירב ַא ; המשנ רעד ףיוא טייקטכייל עמ

 קירד ַא טפַארק עצנַאג יד טימ יז טגעלפ רע ,םינּפ ןעצנַאג ןייז רעביא ןעסיג

 יעגנירּפשּפָא טנעלפ ןוא ןָאהט יירשעג א טגעלפ יז ,עילַאט רעד ייב ןָאהט

 ןעצעז ךיז טנעלפ ,ןעדעירפוצ ךיז ןיא ןָאהט ךַאל ַא טגעלפ רע ...םהיא ןופ

 זיפ לעברַא םעד טימ ןרעטש ןופ סייווש םעד ןעשיוו ןוא לעקנייב ַא ףיוא

 ,דמעה ןייז

 טרענרעעג רהעז טָאה ןעלקנַאי וצ טפַאשדניירפ עטנעהָאנ ס'ַאשַאטַאנ

 ףעיטש א ןעביולרע ךיוא זיא-סעדןעוו רעהירפ ךיז טנעלפ רע .,סלעריצ ןמלז

 טינ רהיא טימ טנעלפ רעשיפ יד ןופ רעוו ןוא -- ן'ַאשַאטאנ טימ ןָאהט וצ

 ןעכוז ?הָאמ סעכנַאמ ךיוא טגעלפ רעב שריה רעטלַא רעד וליפַא ! ןעפיטש

 ,ט?היפעג רעבָא טָאה סלעריצ ןמלז ...םיזוב ןיא רהיא ייב עקשוּפ-קַאכַאט ןייז

 יד רהיא ייב טינ טָאה סרעב שריח רעדָא אשַאטַאנ טימ ךיז ןעלעיּפש ןייז זַא

 םד א טרעוו רע זַא ,ןעלהיפ ןעמונעג טָאה רע ...ס'לעקנַאי סָאװ ,גנוטיידעב

 טָאה יז ןוא | ַאשַאטַאנ ןעמונעגמורַא טָאה לעקנַאי ןעוו ןוא } ןעלקנַאי אנוש
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 םהיא ךיז טָאה ,ענייז וצ ןעקַאב ערהיא טקירדעג ןוא םהיא וצ טלעכיימשעג

 ךיז טָאה םהיא "!רהיא ןופ קעוַא ! עליוב ! עליוב , : ןעיירשסיוא טלָאװעג

 תכמ ןענ'גרה ,םהיא ןעגָאלש ןוא ןעלקנַאי ףיוא ןעפרַאװפױרַא ןַאד טלָאװעג

 ןיא ןעבָארגעב ןעטלַאה טנעלפ ןוא ןעטלַאהנייא ןמלז ךיז טגעלפ ךָאד ...חצר

 .ןעלקנאי ףיוא סעכ םעד ךיז

 -עגקירוצ רעשיפ ךיז ןעבָאה ,ןענרָאמהירפ םענהעש ַא ןיא ,?הָאמנייא

 יןייא ןיא שיפ ענעגנַאפעג יד ןעגָארטעגניירַא ןעבָאה ייז .םייהַא טרהעק

 טלעטשעג ךיז ןעבָאה ןוא בוטש ןיא ןיירַא ייז ןענייז םעדכַאנ .,רעלעק

 .ןענווַאד

 -עג ,ןענװַאד טלעטשעג ךיז טָאה רע רעדייא ,רעהירפ טָאה רעב שריה

 ןיליפתו תילט ןיא ןענַאטשעג זיא סעניירט עצאח ;"קאנק, ןעטוג ַא טכאמ

 ףיוא ףיורא זיא ןַאװיא טנעװַאדענ ?יטש רעד ןיא טָאה ןוא לעקניוװ ַא ןיא

 ,ןיליפת ןיא ןענַאטשעג זיא ןמלז .טגיילעגקעװַא ךיז טָאה ןוא סעטַאילָאפ יד

 ןעבילקעג טָאה אשַאטַאנ ואוו ,ףיוה ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןעבענ

 ,רָאיטסַאק ןעכיוה ַא ןופ ץְלָאה

 ןמלז .,םיזוב םענעפָא ןַא טימ עקשטָאטפָאק ַא ןהָא ןענַאטשענ זיא יז

 רעבָא ,גנוצ יד טלעטשעגסױרַא טָאה ,ןעגיוא יד טימ טקניוועג רהיא וצ טָאה

 .טייז ןייז ןיא טקוקעג טינ רָאג טָאה יז

 -קעוַא טָאה ,וצ ַארעזַא םוצ ּפָאק םעד ןָאהטענ רהעק א יז טָאה גנולצולּפ

 ןעמונעג ןעגיוא עדנעלהַארטש טימ טָאה ןוא דרע'רד ףיוא ץלָאה יד טגיילעג

 ַא ןעסָאגוצ ?חָאמ א טימ ךיז טָאה םינּפ רהיא רעביא ,ארעזָא ן'פיוא ןעקוק

 .לעכיימש רעכילקילג

 -רַאפ ןעשרעשיפ םענעמיר ןייז ןיא לעקנַאי ןעגנַאנעג זיא גרַאב ן'פיוא

 טָאה דנַאה ןיא ; טציוושרעפ ןוא טיור ןעוועג םהיא ייב זיא םינּפ רעד ,ךוט

 ,הושדנַאה ענעמיר ,רעמוז ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,גידנעקוק טינ ,ןעגָארטעג רע

 ןָאהטעג ךַאמ ַא ףאלהערפ רהיא טָאה ןוא ן'ַאשַאטַאנ ןהעזרעד טָאה רע

 דנָאלב רהיא טימ טרעפטנעעג שיטעקָאק ךיוא םהיא טָאה יז .,ּפָאק ן'טימ

 ,לעּפעק

 ןָאהט םהענ א טלָאװעג יז טָאה רע .רהיא ןעבענ ןעוועג רע זיא דלַאב

 טָאה ,דרע'רד ןופ ץלָאה יד ןָאהטעג ּפַאכ ַא לענש טָאה יז רונ ,עילַאט רעד ייב
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 .ויוה-רהיפ ןיא ןעפיול טזָאלעג ךיז טָאה ןוא ןָאהטעג עשטיווק ַא ךילחערפ

 ...רדיא ךָאנ רע

 ןערָאװעג זיא רע ןוא רעטסנעפ ן'כרוד טקרעמעב ןמלז טָאה סעלַא סָאד

 ןייז טעשטומעג טסנרע טָאה טכוזרעפייא ןופ ?היפעג ַא .טנערעגפיוא רהעז

 "עג ןעטסנרע ןַא ראפ סָאװ ןוא ,היוג א ןעוועג זיא ַאשַאטַאנ וליפַא ..המשנ

 ןמלז רעבָא ךיז ייב טָאה סָאד ? רהיא וצ ןמלז ןעבָאה טנעקעג טָאה ?היפ

 ...טגערפענ טינ ?הָאמנייק

 סָאד ,טגערעגפיוא קרַאטש ױזַא םהיא טָאה ףיוה ן'פיוא ענעצס עזעיד

 -שריה וצ טעהדנעוװעג ךיז טָאה ןוא ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע

 : ןושלח חזב ן'רעב

 טינ סעּפע ןייז זומ עליוב םעד טימ ן'ַאשַאטַאנ ייב ,רעב שריה יבר --

 ,ןתוחמ לעיפוצ סעּפע רהיא טימ זיא רע :טַאלג

 "ש, םעד וצ רעגניפ ייווצ ענייז טגיילענוצ טָאה רעב שריה רעטלַא רעד

 ערעטיש טקוקעגסױרַא טָאה סע ןעכלעוו רעטנוא ןופ ,שאר ?ש ןעסיורג ןופ

 קַאמשעג ייז טָאה ןוא ןעּפיל ענייז וצ רעגניפ יד טגיילעגוצ טָאה ,רָאה עסייוו

 םורק ןייז ףיוא ןָאהטעג דהחעק א ךיז רע טָאה םעדכָאנ .ןָאהטעג עצקַאמש ַא

 יַאמ ןעמונעג טָאה ןוא עציילּפ עטכער ןייז ןעסירראפ טָאה ,ןענמלז וצ לעסיפ

 .ןעניוא יד טימ ייברעד גידנעלכיימש ,ּפָאק ן'טימ ןעכ

 "עג ןייז טימ רעב שריה טדערעגסױרַא טָאה -- ! דרעפ רעסיורג וד --

 הּפוח ןהֶא ָאד סעּפע זיא ייז ייב זַא ,וטסניימ -- ,ןַאט ןעשימָאק ןעכילנהעוו

 שריה ןוא ...עסקיש עשירַאנ ןייק טינ רָאנ זיא ַאשַאטַאנ ,טע ...ןישודק ןוא

 : גידנענניזוצ ,?וק ן'פיוא ךיוה רעטייוו טנעװַאדענ טָאה רעב

 טינ .,.םידמוע ,םידמוע ,םידמוע םלכ ויתרשמ רשאו םיתרשמ רצוי --

 ףָאד יז טסלעציק וד ,ונ זיא ,יז טלעציק רע סָאװ יִא .עסקיש עשירַאנ ןייק

 לוקב דחי האריב םיעימשמו םלוע םורב םידמוע םלכ ויתרשמ רשאו ...ךיוא

 ..םִלֹוע ךלמו ! דלַאװנ יִא ,םייח םיהלא ירבד

 .ןהעג טינ ןיוש סע טעוװ רעטציא ,רעטציא ,רעב שריה יבר ,הֶא --

 ,ןמלז ,רַאנ ַא טזיב ,יִא ...הרהטבו השדקב םהיּפ תא םיחתוּפ םלכו --

 תרישב הרהטבו השודקב ...ןהעז ןיוש טסעװ ,ןענווַאדּפָא טשרַאקַא רימָאֿל

 ...הרמזבו

 טָאה רע ,זיוה-רהיפ ןיא ן אשַאטָאנ טּפַאכעג לעקנַאי טָאה טייצ רעד ןיא
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 טָאה ןוא טלעגנַארעג טינ ךיז טָאה יז .ךיז וצ טקירדענוצ ךילטפַאשנעדייל יז

 "עג יז טָאה ,ץלָאה יד דנעה עדייב ןיא נידנעטלַאה ,הברדא ,ןעירשעג טינ

 ,לעקנַאי -- :טעשטּפעשענ ךילטרעצ טָאה ןוא םענייז וצ םינּפ רהיא טקירד

 ,גָאטיירפ זיב ..,! יױלירקָאזיס ,יִאמ יט לָאקאס ...יָאמ יט קישטבולַאה ,לעקנַאי

 ...גָאטיירפ זיב

 -נעדייל ױזַא טדערענסױרַא יז טָאה טָאה "גָאטיירּפ , טרָאװ סָאד ןוא

 רהיא טסערּפעג ױזַא השעמ תעשב טָאה יז ןוא ,ךילטרעצ ױזַא ןוא ךילטפַאש

 ןוא ןעטלאהנייא טנעקענ טינ ךיז טָאה לעקנַאי זַא ,סלעקנַאי וצ םינּפ ןעסייה

 .ןעּפיל יד ןיא ןָאהטעג עצקַאמש ַא רחיא טָאה

 זיא ןמלז ןוא טנעפעעג בוטש ןופ ריחט יד ךיז טָאה טלָאמעד טקנוּפ

 םהיא טָאה ,סמערָא סלעקנאי ןיא ן'ַאשַאטַאנ ןהעזרעד טָאה רע ןעוו .סױרַא

 .ןעצרַאה ןיא ןָאהטענ ּפַאלק ַא

 ,גונעג ןייז ןיוש ריד טעװ -- ,ןָאהטעג יירשעג ַא רע טָאה -- ! עליוב --

 ןיא עירעלָאכ יד ,ךַא ? רַאװַאמַאס םעד ןעכַאמ טינ יז וד טזָאל סָאװ רַאֿפ

 ...| סעקשיק ענייז

 ן'ַאשַאטַאנ טימ ןיירַא זיא ןוא טרעפטנעעג טשינ רָאג םהיא טָאה לעקנַאי

 .בוטש ןיא

 -עג ךיז טָאה ןוא ךיז ןעשאוועגסיוא ,ןָאהטעגרעדנאנאפ ךיז טָאה רע

 .ןענוװַאד טלעטש

 .ןענווַאד ןייז טימ גיטרַאפ ןעוועג ןיוש רעב שריה זיא טייצ רעד ןיא

 : יירשעג ַא טימ בוטש ןיא ןמלז ןיירַא זיא דלַאב |

 .ניטראפ טינ ךָאנ רַאװַאמַאס רעד זיא םהיא רעביא !עליוב רעד --

 ךיא לעוו רענייב יד ...טרֶא ןופ ךיז ןערהיר טינ יז טזָאל ןוא ן'ַאשַאטַאנ טלַאה

 ...} עליוב ,ןעכערבוצ רעטייוו ריד

 ,טגידיילעב ךיז טָאה ?עקנַאי ןוא ,טגָאזעג קרַאטש וצ ןעוועג זיא סָאד

 עג טגערעגפיוא ?לעקנַאי טָאה -- ?ןעכערבושט רענייב יד רימ וד --

 ףיד שעקשיק יד ,טשעּפעשט ךימ רונ וד ןעוֶו ,ריד ךיא ,טַארב ,ָאהִא -- טגָאז

 ...! ידַאילג .ןעשזָאלשױרַא

 טגעירק סָאװ .,רעב שריח טשימעגניירַא ךיז טָאה -- ,םירומח ,ןעלזע --

 ! ןעגעירק ךיז ךָאנ עסקיש ַא ריפ ,ןע .ךייא ףיוא הפנמ ַא ,ופט ? ָאד ךיז רהיא

 ,ארומ טסָאה וד ? טכָאקוצ טרָאד ךיז טסָאה סָאװ ,וד המהב עסיורג וד ,ןמלז
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 יַאטַאנ .גונעג בָארג זיא אשַאטַאנ ,חשקשינ ? גיצניוו ןייז ריד טעוו רעמָאט

 "עג טָאה עכלעוו ,לעדיימ רעד וצ טעדנעוװעג גנולצולּפ ךיז רע טָאה -- ,אש

 ? עקשוּפ-קַאבאט ןיימ ןהעזעג טינ וטסָאה -- רַאװַאמַאס םעד ןעזָאלב

 ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,רעב-שריה ,ןיינ --

 .ענַאלדַאּפ ן'רעביא ןעניוא יד טימ ןעכוז ןעמונעג טָאה יז

 .ןהעזעג ָאי יז טסָאה וד ,ָאי --

 ? רעב שריה ,ואוו --

 .ןעמלאהעב יז טסָאה וד --

 ינֲא ןעסעזעג רעטציא זיא ןוא טנעװַאדענּפָא ןיוש טָאה רעכלעוו ,עצַאח

 עטצעל ס'רעב שריה ייב טָאה ,שיט ן'פיוא סנעגיובנעלע עדייב טימ טניילעג

 יַאטשעג זיא ןמלז ; רעטכעלעג ןעשירַאנ ַא טימ טכאלוצ קרַאטש ךיז רעטרעוו

 טלָאװ רע יו ,ןעניוא ענױזַא טימ אשאטַאנ ףיוא טקוקעג טָאה ,טייז ַא ןָא ןענ

 ןוא ןילפת ןיא שיט ןעבענ ןענַאטשעג זיא לעקנַאי ; ןעגנילשנייא ןעלעוו יז

 .טעשטרובעג טָאה

 : טדערעג רעטייוו טָאה רעב-שריה ןוא

 .אשַאטַאנ ,ןעטלאהעב יז טסָאה וד --

 .רעב שריה ,ןיינ --

 .םיזוב ןיא רעדָא ענעשעק ןיא ןעטלאהעב יז טסָאה וד ,ָאי גָאז ךיא ,ָאי --

 ,רעב שריה ,תמא טינ --

 .ןהעז דלַאב ןעלעוו רימ טָא --

 ןעביוהעגנָא טָאה ,לעסיפ םורק ןייז טימ רהיא וצ ןעטָארטענוצ זיא רע

 ,םיזֹוב רהיא םעדכָאנ ןֹוא ענעשעק רהיא ןעּפַאט ןוא ןעכוז וצ

 : ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה ןוא ןעננורּפשעגפיוא יז זיא להָאמ ַא טימ

 ךיד ייב ןעלָאז דנעה יד ,וד לעפייט רעטלַא !ַָאנלָאב יִא ,רעב שריה --

 -רעפ טשרמולכ רעב שריה טָאה -- ? עקשוּפ ןיימ ןעוועג טינ סָאד זיא --

 ךיא ןוא עקשוּפ ןיימ זיא סָאד זַא ,טניימעג בָאה ךיא -- ,טנָאזעג טרעדנואוו

 .ןעמהענסיורַא טלָאװעג יז בָאה

 רעדעיוו ךיז טָאה ןוא ,טרעפטנעעג סעכ טימ יז טאה -- ! לעפייט --

 ,רַאװַאמַאס ן'רַאפ ןעמונעג
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 םוצ םינּפ ן'טימ ןעלאפעגוצ זיא ,ןעכַאל ןעמונעג רעכעה ךָאנ טָאה עצַאח
 : ןעירשעג טָאה ןוא שיט

 ףיא !ַאכ !אכ !אכ ..,ןעטלַאהסיוא טינ סע ?'ךיא ,עלעטַאט ,יִא --
 ..!ַאכ !ַאכ !ַאֹכ !ץַאלּפ

 .טכַאלעג טינ טָאה ןמלז

 בָאה ךיא .טסנרע טגָאזעג רע טָאה -- ,רעב שריה יבר ,רחיא טהעז --
 ...| ןערהירנָא טינ רָאג ףיז רָאט ןעמ ; עטיצירּפ א ןערָאװעג .? ַא ,טגָאזעג ךייא
 ...} עליוב םעד-רעביא ץלַא

 עניוװַאנ ַא סָאד זיא סָאװ --- טרעפטנעעג רעב שריה טָאה -- ! טע --
 ,טינ העטשרעפ ךיא יז טיירש ,סיר ַא רהיא טוהט ימ .ןעקסיּפ וצ רהיא
 .גירלוש עליוב ָאד זיא סָאװ

 ,רעהירפ סָאװ ,סָאד טינ זיא סע זַא ,רעב שריה 'ר ,ךייא גָאז ךיא --
 רהיא ..רעבָא רעטציא .סעכ ןהֶא רעבָא ,ןעקסיּפ ךיוא יז טגעלפ רעהירפ
 ,ןעיירש טינ יז טגעלפ רימ ייב זַא ,ךָאד טסייוװ רהיא ...ןהעז דלַאב טעוו
 ...הברדא טהעז ...רעבָא רעטציא

 א זייב םהיא ףיוא טָאה ?לעקנַאי ,ן'ַאשַאטַאנ וצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע
 ,ןָאהטעג קוק

 ןוא עילַאט ן'רַאפ דנעה עדייב טימ ןעשַאטַאנ טּפַאכעגמורַא טָאה ןמלז
 -עג יירשעג ַא טָאה אשאטַאנ .ךיז וצ טקירדעגוצ ךילטפאשנעדייל יז טָאה
 ן'רעביא ןענמלז ןעגָאלש ןעמונעג סנעגיובנעלע עדייב טימ טָאה ןוא ןָאהט
 ,ךיז וצ רעטסעפ ןוא רעטסעפ ץלַא טקירדעג יז טָאה רעבָא ןמלז .םינּפ

 .ןעירשעג אשַאטַאנ טָאה -- ,ןמלז ,זָאל --
 : גידנערעוו ,?עקנַאי ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה -- ! עּפעשט טינ ישז וד --

 ןעכַאמ וד ! עּפעשט טינ ישז וד -- ,ןענמלז וצ ךיז גידנעפרַאװ ןוא סָאלב
 -שיק יד ריד ךיא ?וד ַאקַאבָאס ,וד טשרעה וד ! ישז שזָאל רַאװַָאמַאס םעד
 ! ןעשזָאלשױרַא סעק

 טָאה ןוא רענלָאק ן'רַאפ ןעטניה ןופ ןענמלז ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה רע
 "עג ןענייז ןעשַאטַאנ טימ ןמלז .ךיז וצ ןָאהטעג ּפעלש א סעכ טימ םהיא
 ןוא דנַאה א ראפ ןעשַאטַאנ טּפַאכעגנָא טָאה לעקנַאי .,דרע'רד ןָא ןעגיולפ
 .סמערָא ס'נמלז ןופ ןעסירעגסױרַא יז טָאה

 ףיז טָאה ןוא דרע'רד ןופ טסַאה טימ ןָאהטעג ביוה ַא ךיז טָאה ןמלז
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 .ןעלקנַאי ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ןעטסיופ עטקירדעגנעמַאזוצ טימ

 טסעװ וד -- ןעירשעג רע טָאה -- 4/!עליוב ,ןעגָאלש ךיז טסעוו וד --

 ...1 ןענָאלש ךיז

 טָאה ?עקנַאי .ןעטפול ןיא ןעטסיופ יד טימ ןעכַאמ ןעמונעג טָאה רע

 טימ גידנעקוק ןוא טסעפ ייז גידנעקירד ,ןוא דנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא םהיא

 -ישטש ,טדערעגסױרַא רע טָאה ,םינּפ ןיא ךיילג ןענמכז ןעגיוא עדנעשטשילב

 ענייד שזָאל טינ וד ...וד ַאקַאבַאס ,יישז ליטש וד , : ןהייצ יד טימ גידנער

 ...ןעשזָאלשױרַא שעקשיק יד ריד ךיא ..,סעקַאלוק

 .ןערעטש ןופ טייז ַא ףיוא ןערהָאפענּפָארַא םהיא ייב זיא שאר לש רעד

 גידנעפרַאװ ,רעב שריה ןעירשעגסיוא טָאה -- ! ייז ףיוא הּפכינ ַא ,ךַא --

 ןטסָאה -- :ןערעדנַא ןופ םענייא ןעּפעלשּפָא ייז גידנעלעוו ןוא ייז וצ ךיז

 טעװ ,סקָא ,דרעפ ,וד המהב ,ןמלז ...עסקיש א ראפ רָאג ךיז ןענַאלש ,ןהעזעג

 ןופ טּפעלשעגּפָא םהיא טָאה רע ...! ירעטאמ עיִאוט אצסַארט ,גונעג ןייז ריד

 ןיא רעכלעוו ,ןעלקנַאי וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה -- עליוב וד ןוא .ןעלקנַאי

 ןוא גנונערפיוא ןופ טרעטיצעג טָאה ,טייז ַא ףיוא שאר לש ן'טימ ןענַאטשעג

 ךיז ןענװאד ןעטימ ןיא -- :ןענמלו ףיוא ןעניוא עדנענערב טימ טקוקעג

 -רָאד לָאז ּפָאק ןייד -- זיא שאר לש ןייד ואוו ,העז ! עסקיש ַא ראפ ןעגָאלש

 ? אה ,עמש תאירק רַאפ ?עליוב ,וטסלַאה ואוו .ןעגעיל ןעט

 .טּפוטשענּפָא םהיא טָאה רע

 עיִאוט עצסארט  ,ןעוַאד ןוא ! עליוב ,שאר לש ןייד עװַארּפָאּפ --

 ...ירעטַאמ

 םעד טשיוװועג טָאה ,לעקנייב א ףיוא טייז ַא ןָא טצעזעג ךיז טָאה ןמלז

 ..ךיז רַאפ טעשטרובעג סעּפע טָאה ןוא ןערעטש ןופ סייווש

 טעװ רע -- ,סעכ טימ טגָאזעג גנולצולּפ רע טָאה -- ,רעב שריה יבר --

 ...ןהעז טעװ רהיא ...ן'דמש ךיז טעװ רע ,ן'דמש ךיז

 .טכַאלוצ גיהטומטוג ךיז טָאה רעב שריה

 ןייז טימ טנָאזעג רע טָאה -- ,לעטדעטש ןיא רהעוונֶא רעסיורג ַא --

 טימ ןייז טעװ ,ונ ...'דמש ךיז טעוװ עליוב -- ,ןָאט ןעשימָאק ךילניואוועג

 ...ןעדיא ייב רעניצניוו ןדמל ןייא

 ךע טָאה רשפא ןוא ,עסקיש רעד טימ ןעבָאה ערעלסַאכ טעוֶו ךֶע ---
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 .ןעלקנאי ףיוא ןָאטעג קוק ַא זייב טָאה ןוא ןמ?ז טגָאזעג רעדעיוו טָאה -- ...ןיוש

 -- ןעכָארברעטנוא םהיא רעב שריה טָאה -- ! גייווש ,גייווש ,ונ ,ונ --

 ...ןערַא טינ ךיד לָאז ןעלקנַאי רַאֿפ .רוחב רעמורפ א רונ וד ייז

 .רעב שריה יבר ,ןהעז ןיוש רהיא טעוו --

 "עג טָאה ןוא ייז וצ ןעקור ן'טימ טלעטשעג טסעוועג ךיז טָאה ?עקנַאי

 רהעק ַא ךיז רע טָאה ןענמלז ןופ רעטרעוו עטצע?ל יד ייב .,ןענוװַאד ןעמונ

 ןעשַארטס םהיא ןעמונעג ,ןעגיוא רֶאּפ ַא ןענמלז ףיוא טלעטשעגסיוא ,ןָאהטעג

 טָאה ןוא ,העוצר יד טהערדעגמורַא ןעוועג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,רעגניפ ן'טימ

 : ןעירשעגסיוא

 ...1 רעשעב גייווש וד ,וד ַאקַאבָאס ,יישז ?יטש וד ---

 ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה -- ? ןעביוהעגנָא רעדעיוװ ןיוש ךיז טָאה סע --

 טלָאז רחיא -- : ןעלקנַאי ףיוא ָאד ןוא ןענמלז ףיוא אד גידנעקוק ,רעב שריה

 ! ןענייווש רעסעב

 ,בוטש ןופ סױרַא זיא ןוא ןָאהטעג עשטרוב ַא טעּפע טָאה ןמלז

4 

 -יורג ַא קסלעסָאװָאנ ןיא זיא ילוי טַאנָאמ ןיא ןעכָאװ ייווצ רהֶאי ןעדעי

 ןַאד ןעמוק וצרעהַא ,דנַאנַאבָאנ געט ייווצ טרעיודעג דירַאי רעד ,דירַאי רעס

 ענעדעישרעפ טימ ךאלטדעטש עגימורַא יד ןופ רעמערק עשידיא יד ּפָארַא

 "ייװ ערעייז םימ םירעוּפ יד .ןעטפעשעג ַאד ןעכַאמ ,ןעלדנַאה ייז ; הרוחס

 ןעמוק ,קסלעסָאװָאנ םורַא טסרָאיװ 15 זיב ןעניואוו סָאװ ,רעדניק ןּוא רעב

 ןופ גָאט רעטשרע רעד .ןעפיוקרעפ רעדָא ןעפיוק ןוא דירַאי ן'פיוא ךיוא

 טינ ןַאד ןעטיײברַא ייז ,בוט םוי ַא ךיוא םלָאח ןופ רעשיפ יד ייב זיא דירַאי

 | .קסלעסָאװָאנ ןיא גָאט ןעצנַאג םעד ןעגניירבראפ ןוא

 ןופ ןעבָאה ,קסלעסָאװַאנ וצ טרהיפעג ןעבָאה סָאװ ,ןענעוו עלַא ףיוא

 .רעדניק ערעייז ןוא סעטרעיוּפ ,םירעיוּפ טּפעלשענ ךיז ןָא הירפ ץנַאנ

 ,ענעלָאװ ,ערַאס ןיא : גיד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא ןעוועג ןענייז םירעיוּפ יד

 -טרַאג עיולב רעדָא עטיור טימ טלעטרַאגעגרעטנוא ,סענַאטּפַאק עטיורב ,עצרוק

 ןיא רעדָא ץכעגעיד ןעשירפ טימ טרימשעגסיוא ,לעוויטש עטיירב ןיא ,ןעֿל

 ןפיוא ךאלכיט עסייוו טימ סעטרעוּפ יד .סעשטּפַאיל ענעטכאלפעג שירפ

 ןיא תופוע טימ ךאלדיילק ענעדנעווייל עטמולבענ ענעדעישרעפ ןיא ןוא ּפָאק
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 ןעבָאה -- ,ייה טימ ןעביוא ןופ עטקעדראפ ,ךאלברעק טימ רעדָא דנעה יד

 ערעדנַא .געוו ןעגידמַאז ןעטיירב םעד ןופ ןעטייז עדייב ייב טּפעלשענ ךיז

 ןוא לָאװ רעדָא םידָאפ סעקטָאמ דנעה יד ןיא ןעגָארטעג ןעבָאה סעטרעױּפ

 ןעטייוו ןופ גנַאג ןיא ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה עזעיד ,רעיוא -- םיזוב ןעשיווצ

 ן'טימ ףיז ןעגָאלשוצנָא טינ :הביס ַא ראפ גידנעבָאה ארומ ,ערעדנַא יד ןופ

 .,,רעיוא יד ןופ ןברוח ַא ןעכַאמנָא טינ ןוא עציילּפ ַא ס"נעצימיא ןָא טסורב

 יקֶא ךףאלקירטש ףיוא טרהיפעג םירעיוּפ ןעבָאה געוו ןענידמאז ן'רעביא

 ןעטניה ןופ ייז ןעבָאה רעדניק ערעייז רעדָא סעטרעיוּפ יד .תומהב ןוא ןעס

 .ךאלטיר ןוא ןעשטייב טימ ןעבירטעגרעטנוא

 טגעלפ ןוא ןענירעד ןעטימ ןיא ןערַאּפשנייא ךיז טגעלפ המהב ַא ןעוו !
 -העננֶא רעביירטרעטנוא רעדָא ןירעביירטרעטנוא יד טנעלפ ,ןהעג ןעלעוו טינ

 יד ,ןעהערד וצ ןעביוהנֶא םהיא טגעלפ ,קע ן'רַאפ ןעטניהַא המהב יד ןעמ

 ...גידנעצנאט קעוװַא ןַאד טנעלפ המחב

 טלעטשעגסיוא ןענייז קסלעסָאװָאנ ףרָאד םעד ןופ גנעל עצנַאג יד רעביא

 ,רעכיט ענעדעישרעפ ,ץעטיס .הרוחס ענעדעישרעפ טימ ףךעלדייב עסייוו

 ,ףאלטייק ענעשעמ ,ךאלייפ ,ןעלדיפ ,סעקינָאמרַאה ,ךאלעבעווש ,?להעמ ,ץלַאז

 .ץכעגעיד טימ רעסעפ עצרַאווש וליפא ,ןעגניר ענעשעמ

 ,ערעטלע ןוא עגנוי ,סענעדיא ןוא ןעדיא ןעהעטש ךעלדייב יד ןעבענ

 ...ןעגעוו ןוא ןעטסעמ ,םירעיוּפ יד ןעּפעלש ,ןעּפָאס ,ןעיירש

 ענייא ךיז ןעשוק ,ךיז ןעלדיז ,ןעיירש ,ע'רוכיש ערעדנַא ,םירעיוּפ יד

 ַא ,גדינעטייר דרעפ ַא ףיױא רענייניצ ַא טהילפ ןעטרָאד .ערעדנַא יד טימ

 טפיול ,לעטיה ַא ןהָא ּפָאק ןעטזיורקעג ןעצרַאװש ַא טימ רענייגיצ רעטייווצ

 ,טננירּפש דרעפ רעד ;שטייב א טימ םהיא טסיימש ןוא דרעפ רעטניהַא

 ןיא טסיופ ן'טימ םהיא טקירד רעטייר רעד ,סיפ עטשרעטניה יד טימ טנַאלש

 רעדעיוו טסיימש שטייב ן'טימ רענייגיצ רעטייווצ רעד ; ךיז טלעדיז ,ןעקור

 ןעהעטש ןעטייוו ןופ ,ּפָאלַאנ ןיא קעװַא ךיז טזָאל דרעפ רעד ןוא ,דרעפ םעד

 רענייניצ רעד זיא דלַאב ,דרעפ םעד ןעגניד סָאװ ,םינוק םירעיוּפ עכילטע

 ךרעפ םעד וצ טרהיפ ,דרע'רד ףיוא ּפָארַא טגנירּפש רע ,קירוצ דרעפ ן'טימ

 דרעפ רעד זַא ,עדרָאמ ןיא טסיופ ן'טימ ץעז ַא םהיא טוהט ,םירעיוּפ יד וצ

 טֹוחט ןוא ּפירכ א סיורא טזָאל ,רעּפעק ןעצנַאג ן'טימ לעּפַאצ ַא ךיז טוהט

 רענייגיצ רעד ןַאד טיירש "1! ַאקסָאװ ,ור-ריּפ-ט , ..,טייז ַא ןָא ףרָאװ ַא ךיז
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 םירעוּפ יד טּפַאלק ,ךיז טכָאק ,ךיז וצ םיוצ ן'רַאפ םהיא טּפעלש ,דרעפ םוצ

 ...הרוחס ןייז ט'רוחסמ'רעפ ןוא דנעה יד רעביא

 יעגמורַא םירעיוּפ ןוא ןעדיא עגינייא ךיז ןעבָאה טרָא ןעטייווצ ַא ףיוא

 םוא ,רענרעה ערהיא ףיוא ןעברַאק יד טלהעצעג ןעבָאה ,המהב ַא םורַא ןעבילק

 | ,..רעטומ ַא זיא יז רעבלעק ?עיפיוו ןופ ,ןעסיוו וצ

 רעטנוא ייברעד טגניז ןוא קינָאמרַאה ַא ףיוא רעױּפ ַא טלעיּפש ןעטרָאד

 .לוק ן'רוכיש ַא טימ

 ,עקסנירַאמָאק ַא ןופ רענעט עכילהערפ יד ךיז טרעה טייז רעדנַא ןַא ןופ

 ...רמז ילכ ןעשיפרָאד ַא ןופ לעדעיפ א ןופ ךיז ןעסינ סָאװ

 ןופ ןעשזושז ַא ,דרעפ ןופ ןעּפָאט ַא ,רעדליּפעג ַא ,םרַאיל ַא ,יירשעג ַא

 ,תופוע ןופ יירשעג רעדנעדיינש ַא ,תומהב ןופ ןעווַאר ַא ,ןעטפול ןיא ןעשטייב

 -- ןעלרעיפ ןופ רענעט ,סעקינָאמרַאה ןופ רענעט ,רעטכעלעג א ,יירעגניז ַא

 ןוא ,ןעטפול רעד ןיא ךיז טגָארט ןוא ַאהדוה ןייא ןיא טשימוצ זיא סעלַא

 ...לעמיה םעיז ,ךיז טכַאד ,טלַאּפש

 עטנעקירטעג ,עשירפ טימ טקעמש סע ; גיד'היחמ ,שירפ זיא טפול יד

 טימ טגיילעגסיוא ןעטייז יד ייכ ןוא יולב ןעטימ ןיא זיא ?עמיה רעד .ייה

 עטיור יד ...גָאט ןעבלַאה ךָאנ גנַאל ןיוש זיא סע ...ןערָאזוא עטיור ,עגידרעייפ

 ךיז טסינוצ ןוא דלַאװ ןעצרַאװש ן'רעטניה רעטנורַא םַאזגנַאל ךיז טזָאל ןוז

 ...עילַאװכ עגידרעייפ עגיד'ארומ ַא יו ,רעמיוב ןעציּפש יד רעביא

 .לעקנַאי ןעזיוועב עגנעמ רעד ןעשיווצ ךיז טָאה גנולצולּפ

 קַאשזדיּפ ןעצרַאװש ןייז ןיא : גיד'בוט םוי ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא רע

 יד .סעװַאילָאכ עגנַאל טימ ןוא סעקרָאק עכיוה טימ לעוויטש ענייז ןיא ןוא

 ,ּפַאק ץיּפש ן'םיוא ןעגָארטעג רע טָאה לעצעל םענעפָא ןַא טימ לעטיה עצרַאוש

 ,טייז ַא ףיוא

 טימ טָאה ןוא ךעלדייב יד ןעשיווצ ףרָאד ןעטימ ןיא ןעגנַאגעג זיא רע

 .ןעטייז עלַא ףיוא טקוקעג ןעגיוא יד

 .רעשיפ םעד ןַאװיא רעיוּפ םעד ןעטייוו ןופ ןחעזרעד טָאה רע

 םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ רערוכיש ַא םהיא ןעגעג ןעגנַאגעג זיא רענעי

 טָאה ,ןערעדנַא ן'פיוא טרָא ןייא ןופ סיפ יד ףיוא טעשטַאקעג ךיז טָאה ,ּפָאק

 יד טימ טלעקָאשעג טָאה ,ןעטפול ןיא טּפָאטעג טָאה ,דנעה יד טימ טכַאמענ



 38 ןירבָאק ןָאעל

 .ןילַא ךיז טימ גידנ'הנעט ,זָאנ רעד רעטנוא טלעמרומעג סעּפע טָאה ןוא ןעּפיל

 ,לעברַא ןַא רַאֿפ טלעטשענּפָא םהיא טָאה ?עקנַאי

 .טגערפעג םהיא רע טָאה -- 4 ן'ַאשַאטַאנ ןהעזעג וטסָאה ,ןַאוװיא --

 "עג טָאה ,ןעניוא ענרעזעלנ ,ענטומ טימ טקוקעגנַא םהיא טָאה ןַאוװיא

 ןופ ןעוועקאמסאּפ ךיז לָאז רע יו טַארוקַא ,ןעפיל יד טימ ןעשטרָאק ןעמונ

 ןעשלַאפ ןעגירעזייח ַא טימ ןעגניז ןעמונעג טָאה ןוא לכאמס ןעטוג ַא סעּפע

 עדייב ענייז טיירב גידנעקערטשסיוא ןוא סיפ יד ףיוא ךיז גידנעלקַאש ,לוק

 .ןעּפַאכנָא סעּפע ןָא ןעלעוו דיז לָאז רע יוװ ױזַא ,סמערָא

 ,טעדיא ןעד קילעוו , --

 ,טעסענ אציַאי ינסַארק

 .ןעגנוזעג רע טָאה -- "! טעדע-עסענ ,טעסענ

 .רעטייוו קעווַא זיא ?עקנַאי

 ןעמוקעג זיא יז ? ןעמוקניהַא טנעקעג יז טָאה ואוו ? ַאשַאטַאנ זיא ואוו

 ןעגנַאגעג ןיא רע .רעיב עסיז טימ ןעוועג דבכמ יז טָאה רע ,םהיא טימ

 ,גנַאל ,טגָאזענוצ גנַאל ןיוש רחיא רע טָאה גניר םעד ,גניר א ןעפיוק רהיא

 יד ןעשיווצ -- ,דלעפ ן'םיוא טכַאנ ייב גָאטיירּפ ןעכילקילג םענעי ןיא ,גנַאל

 טארוקַא ,ךאלעּפעק ענעדלָאג ערעייז ןעניובעג ןעבָאה סָאװ ,ןעננַאז-ןערָאק

 ןעבילטפַאשנעדייל םעד וצ ,ןעשוק עדנענערב יד וצ ןערעהוצ ךיז ןעלָאז ייז יו

 ...ַאשַאטַאנ ןוא לעקנַאי ןופ ?עמרומעג

 ןיוש אששטַאנ ןיא ,גניר ן'טימ טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה ?עקנַאי ןעוו

 .ןעזָאלעג יז טָאה רע ואוו ,טרָא םענעי ףיוא ןעוועג טינ

 ? "עצשירניא , יד ייב יז זיא רשפא ? קעווַא יז זיא ןיהואוו ? יז זיא ואוו

 יד ןעבענ טייז ַא ןָא ןעטרָאד .דלעפ ן'פיוא ןעקוק ןעמונעג טָאה רע

 עסיורג ןעגעלעג ןענייז סע ואוו ,לעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא  .ףרָאד ןופ ןערעיוט

 ,םירוחב ןוא ךאלדיימ עשיפרָאד טצנַאטעג ןעבָאה ,ייה סעּפוק

 -פָאק יד ןופ לעברא עטיירב ,עסייוו יד ןהעזעג ךיז ןעבָאה ןעטייוו ןופ

 'אטפאק עצרוק עראס יד ןיא ןעגָארטעג ןעבָאה דאלדיימ יד סָאװ ,סעקצאט

 -ענ א ,רעדלישצו ַא ןעטרָאד ןופ טרעהעג ךיז טָאה סע .םירוחב יד ןופ סענ

 יד ןוא לעדעיא ַא ןופ ןעקיירַאררַאט רעגינָאטנייא ןַא ,יירעשטיווק ַא ,רעטכעל

 ,..עקּפָאה א טעשטיווקעג גידלאוונ טָאה סָאװ ,קינָאמרַאה א ןופ רענעט

 טרעו עטונעג עצשירניא יד ףיוא ןעניוא ענעסיררעפ טימ טָאה לעקנאי



 עב עיל 94

 .רענעבָארגעגנניײא ןא יוװ ,ןהעטש ןעבילבעג לעקנאי זיא םיצולּפ ,ןיהַא

 ןע'ןמלז טימ עשַאטאנ ןענַאטשעג ןענייז ,לעדייב א ןעבענ ,טייוו טינ

 ,ןעגנודעג סעּפע ןעבָאה ןוא

 טימ דיילק ןעוועשטַאמוק ,ןעטיור א ןיא ןָאהטעננָא ןעוועג זיא עשַאטַאנ

 ;לעברא עטיירב טימ עטפָאק עסייוו א ןיא ,ןעטייז יד ייב סעטנעל ענירג

 ערהיא ;ןעלארָאק עטיור עסיורג ?רינש ַא ןעגָארטעג יז טָאה זלַאה ן'פיוא

 ַא ןיא ןעטניה ןופ ןעזָאלענּפָארא ןוא ןעטכָאלפרעפ ןעוועג ןענייז רָאה עדנַאלב

 ,לעקער אזא ןיא ,גיד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא ןעוועג ךיוא זיא ןמלז .ּפָאצ ןעגנַאל

 .לעוויטש עטלא ןיא רונ ,ס'לעקנאי יו

 סָאװ ,גניר ַא ן'אשאטאנ ןעבעגעג טָאה ןמלז יו ,ןהעזרעד טָאה לעקנאי

 ןופ ןעמונעג יז טָאה ןמלז יו ןוא ,לעדייב ןעבענ טפיוקעג סָאװ רונ טָאה רע

 | .ןעקַאנ ןעסייוו רהיא ראפ ןעטניה

 ייב ןוא ןעטסיופ יד טקירדעגנעמאזוצ טסעפ ךיז ןעבָאה ןעלקנַאי ייב

 ..,פעטרעוו רעשיסור רעקרַאטש א ןעסירעגסיורא ךיז טָאה םהיא

 ...טבוזרעפייא עדליוו א טקעוװרע ךיז טָאה חמשנ ןייז ןיא

 ...2 ןעגניר סעּפע םהיא ייב יז טמהענ סָאװ ..,? עשז-ןיוש ..,? עשז-ןיוש

 ! רענייב ערעייא טיה ,ןמלז ,ךע ,אשַאטַאנ ,ךע

 טלָאװ ,וד אקאבאס ,ןע'ןמלז וצ טצעי ןעפַאלעגוצ ,ךיז טכאד ,טלָאװ רע

 ,טינ ןעד וטסייוו ? ַאשַאטַאנ ףיוא ןעניוא ענייד וטסייר סָאװ -- טגָאזעג רע

 ָאד ןוא !ירעטַאמ עיִאוט אצסארט ,ךא ? טסרעה וד ,ךיא ,יז בעיל ךיא זא

 יז זָאל ..ןעטירד םעד ,ןעטייווצ םעד ,םענייא ןע'ןמלז ןעבעגעג רע טלָאװ

 ןָא טרהיר ןעמ ןעוו ,ךיז טנעכער לעקנאי יוזא יו ,אשַאטַאנ ןעסיוו זָאל ,ןהעג

 | ....ַאשַאטַאנ ןייז

 -ןלק א יוװ ,עװכַאּפ ן'רעטנוא יוזא ןָאהמעג ּפאכ א ךיוא רע טלָאװ יז ןוא

 ואוו ,ןיהַא --- ,ןענַאד ןופ טייוו ,טייוו ןעפָאלעגקעװַא רהיא טימ טלָאװ ןוא ,קימ

 יד ואוו ,ךיז ןעקשוש רעמיוב ענירג יד ואוז ,דלַאװ רעצראווש רעד טהעטש סע

 יעשטשיווש ןוא ןעסּפיּפ ןוא ןעגייווצ ענירג ףיוא ךיז ןעני ףאלענייפ עקניניילק

 ...ךַאלהערפ ןער

 ףיוא ,רעמיוב עכיוה יד ןופ ןעטָאש ןעלהיק ,ןעלעקנוד םעד ןיא ,טרָאד
 טלָאװ רע ןוא ןעפרָאװעג יז רע טלָאװ זָארג עגידעקעמש ,עשירפ ,עפעיט יד

 עסייוו רהיא ,לעברא עטיירב יד טימ עטפָאק עסייוו ךהיא ןעסירוצ רהיא ףיוא
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 ןיא רענייצ ענייז טימ ןעסענעגנייא ךיז טְלָאװ רע ןוא ,דמעה ענעדנעווייל

 ...רעּפרעק ןעקיד ןערָאלק רהיא

 -עג רע טלָאװ -- ! ַאשַאטַאנ ,דנייפ םהיא בָאה ,ןע'ןמלז טימ טינ העג --

 ,..! ןיילא ךימ ,ךימ רונ בעיל -- ןעירש

 ןַאד ןוא ,טשוקעג יז רע טלָאװ ןאד ןוא ,טעלנעג יז רע טלָאװ ןַאד ןוא

 ךיא ...ןַאד ןוא ...ןאד ןוא ..,ןעטפערק עלַא טימ ךיז וצ טקירדעג יז רע טלָאװ

 ...! ןאדואדוא ...ַאשַאטַאנ ,ךיד בעיל

 -ַאנ ןעמונעגנָא טָאה ןמלז יוװ ,טקרעמעב לעקנאי טָאה טייצ רעזיד ןיא

 ,טכַאלעג ךיוה טָאה עשַאטַאנ .,עילַאט רעד ייב ן'ַאשַאט

 ןעגנורּפשעגוצ זיא רע ; טרָא ןייז ןופ ןָאהטעג סיר ַא ךיז טָאה לעקנאי

 .ןע'ןמלז וצ ןעטניה ןופ

 ! ןעשזָאלשױרַא ריד סעקשיק יד ..,! קעװַא ,אקַאבָאש --

 ,םהיא ןופ ן'ַאשַאטאנ ןָאהטעג ּפעלש א טָאה רע ןוא

 -יה סָאד ,טעצשילבעג זייב ןעבָאה ןעניוא יד ; סַאלב ןערָאװעג זיא רע

 טיירג ןעוועג זיא רע .עצינליטאּפ ן'פיוא ןערהָאפענּפָארא םהיא ייב ןיא לעמ

 .ןעטסיופ ענייז טקירדעג טָאה רע ןוא ןענָאלש וצ ךיז

 -נָא ס'לעקנַאי .ןעגױא עטשימוצ טימ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ןמלז

 וצ ףיוא טינ ךיז טָאה רע זא ,םהיא ראפ טעטראוורענוא יוזא ןעוועג זיא לַאפ

 טָאה רע ןעוו ,רעסערג ךָאנ ןערָאװעג זיא קערש ןייז ןעקָארשרעד ןעסיילפ

 .ךיז טכָאק "עליוב , יו ,ןהעזרעד

 יּפִא ,טשימוצ טדערעג ןמלז טָאה ! ריבורּפ ,ךיז גָאלש ,ךיז גָאלש ,ונ --

 גידנעמהענּפָארא טינ ןוא ןעלקנַאי ןופ רעטייוו סכעלייוורעטניה גידנעטערט

 סיוא רעגידכעלייק ךָאנ ןעוועג טצעי ןענייז סָאװ ,ןעניוא עגידכעלייק ענייז

 ,םינּפ ס'לעקנאי ראפ קערש

 עשידיא -עבילטע ןוא םירעיוּפ עכילטע ןעבילקרעפ ךיז ןעבָאה םהיא םורַא

 ,טכאלעג ןעבָאה ןוא רעמערק

 ףיוא טקוקעג ןעגיוא ענעקָארשוצ טימ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא עשַאטַאנ

 טימ גניר רענעשעמ ַא רהיא ייב טעצשילבעג טָאה רענניפ ַא ףיוא ,ןעלקנאי

 ,טפיוקעג רהיא טָאה ןמלז סָאװ ,?עדנייטש ןעשלַאפ ַא

 ס'ןמלז ןעכלעוו ןיא ,רענניפ רהיא ןָאהטעג פאכ ַא לעקנאי טָאה םיצולּפ

 ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה אשַאטַאנ זא ,טפארק אזא טימ ,טעצשילבעג טָאה גניר
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 גניר סָאד ןעסירעגּפָארא טָאה רע ; גָאטהעװ ןופ ןָאהטעג גנורּפש ַא טָאה ןוא

 -ַּפָאט ןעמונעג םהיא טָאה ןוא דרע'רד ןָא ןָאהטעג רעדיילש א םהיא טָאה ןוא

 -עיט םעד ןיא ןערָאװעג ןעבָארנעב זיא עלעגניר סָאד -- סיפ יד טימ ןעשט

 ,.,רמַאז ןעלעג ,ןעפ

 יז טָאה ןוא ?עברא ן'ראפ ן'ַאשַאטַאנ ןָאהטעג ּפַאכ ַא רע טָאה רעהכאנ

 ,.טּפעלשעגקעװַא

 ,לוק ס'ןמלז ןוא רעטכעלעג ןעכיוה א טרעהעג לעקנאי טָאה ןעטניה ןופ

 : ןעדיא יד וצ ןעירשעג טָאה סָאװ

 ןייז טנעקעג ....ן'דמש ךיז טהעג ....סעליוב םעד ,הלכ ןייז זיא סָאד --

 ....עסקיש יד םהיא ןופ ןעדיירּפָא טלָאװעג ..,ןעטַאט

 ,רעטכעלעג רערעכעה א ךָאנ טרעהרעד ךיז טָאה סע

 רעטכעלעג טָאד ןוא רעטרעוו ס'ןמלז ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה לעקנַאי

 טהעג ,.,עטַאט רעד ...עסקיש א .טלעמוטוצ טצעי םהיא ןעבָאה ןשדיא יד ןופ

 ...ן'רמש ךיז

 -רעוו עניוזא ןערעה וצ ןעלקנאי ןעמוקענסיוא זיא לָאמ ןעטשרע םעד טינ

 עֶלַא ...זייב ןעכַאמ לָאמ עלא םהיא ןענעלפ רעטרעוו עזעיד ; ןע'ןמלז ןופ רעט

 יבר ,ןהעז טעװ רהיא ,ןע'דמש ךיז טעוװ רע, : ןעגָאז טגעלפ ןמלז ןעוו ,לָאמ

 טלָאװ ןעמ יו יוזא ןערעיוא ס'לעקנאי ןיא ןעגנילק סע טגעלפ "...,רעב שריה

 עלעפ עניוזא ןיא ..ןהעז טעוו רהיא ,בנג א ןערעו טעװ לעקנאי ;ןעגָאז

 ףיוא ?היפעג רעזייב א זילב ןעקעוורע המשנ ס'לעקנאי ןיא ךיז טגעלפ

 סָאװ ,ךאז עדעי ראפ יו ,ןע'ןמלז ןעגָאלש ןעלעוו ךיז טנעלפ םהיא ןוא ןע'ןמלז

 ,ןעלעפעג טינ ןעוועג זיא ןעלקנַאי סָאװ ןוא ןָאהטבָא טגעלפ ןמלז

 ןיא ?היפעג רעדנַאנַא ןעפורעגסױרַא רעטרעוו ס'ןמלז ןעבָאה רעבָא טצעי

 ןעוועג זיא סָאד וצ .קערש ןופ ?היפענ ַא סעּפע יו ױזַא ,המשנ ס'לעקנַאי

 ןיא ןעוו ,טייצ רעד ןיא רעטרעוו עזעיד טרעהעג טָאה לעקנַאי לייוו ,רַאפרעד

 -רעפייא סיוא ן'אשאטַאנ וצ טפַאשנעדייל יד טנערבעג קרַאטש טָאה םהיא

 -ךעד דניצא זיא ןעמָאנ סנעטַאט ןייז ?ייוו ,ראפרעד רעדָא ,ןע'ןמלז וצ טכוז

 טקריוועג טָאה ןעדיא יד ןופ רעטכלעג סָאד לייוו ,ראפרעד וצ ,ןערָאװעג טנַאמ

 ןעכילצעלּפ א ןופ יװ ןערָאװעג טלעמוטוצ זיא ?עקנַאי --- ,המשנ ןייז ףיוא

 ...קערש
 גיציפש ןייז טימ עטַאט ןייַז טבעלעגבָא םיצולּפ טָאה ןעגיוא ענייז ראפ
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 םהיא ףיוא טקוקעג ןוא ,ןערהָאי עטצעל יד ןיא יו ,רעקנארק א ,?עדרעב יורג

 ....זייב יוזא ,זייב יוזא

 ,םהיא ןעבענ ןעגנַאגעג זיא יז ,ן'ַאשַאטַאנ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה לעקנאי

 .וגורב ןעוועג זיא ןוא טייז ןיא טקוקעג טָאה

 םוצ ןָאהטעג טכַארט ַא רע טָאה -- ? עשידיא ןייק טינ יז זיא םוראוו --

 .:1 ! דיא ןייק ןעוועג טינ שטָאב ךיא טלָאװ רעדָא -- לָאמ ןעטשרע

 .ןעניוא ענייז רַאפ ץְלַא טהעטש טלַאטשעג סנעטַאט ןייז ןוא

 -עג טָאה ןוא ,דנאה ַא ראפ ן'אשַאטַאנ ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה ?עקנאי

 : ןעקָארשוצ יו טגָאז

 ...! םוק ,םוק ,עצשירגניא יד וצ ,ןיהַא ,ַאשַאטַאנ ,םוק --

 ,טלעטשענבָא ךיז טָאה עשַאטַאנ

 ןוא ןעּפיל ערהיא זנורב גידנעלעטשנָא ,טגָאזעג יז טָאה { ודיִאּפ עינ --

 גניר סָאד .רעטכעלש א טזיב וד ,ןהעג טינ ?עוװ ךיא -- ,טייז א ןָא גידנעקוק

 ...ןעמונענּפָא רימ ייב וטסָאה

 ..,םֹוק ,םוק ..,רערעסעב ַא ,גניר ןיימ ,אשַאטַאנ ,אנ ,ַאנ --

 ן'ַאשַאטַאנ טגנַאלרעד טָאה ,גניר ַא ענעשעק ןופ טּפאכעגסיורא טָאה רע

 ךאלדיימ עשיפרָאד יד ואוו ,עצשירגיא יד וצ טּפעלשעגקעוװא ךיז טָאה ןוא

 .טצנַאטעג ןעבָאה םירוחב יד טימ

 "מעה ןעטיור א ןיא רעױּפ רעגנוי א ןעסעזעגנ זיא זָארג יד ףיוא ןעטרָאד

 ,קינָאמראה א ףיוא טלעיּפשעג טָאה ,ךיז רעטנוא סיפ יד ,לעטיח א ןהָא ,?עד

 טמירקעג טָאה ,ּפָאק |'טימ ןוא זלאה ן'טימ ,סעציילּפ יד טימ טכאמעג טָאה

 .רענעט עכילהערפ יד וצ טקַאט םוצ ןעּפיל יד טימ

 -ַאס ןעצרוק א ןיא רעױּפ רעגנוי רעטייווצ א ןענַאטשעג ןיא םהיא ןבענ

 -םערק עלַא טימ טָאה ןוא לעדעיפ ַא ןעטלַאהעג טָאה ,לעקער םענעלָאװ ,ןער

 ןעבָאה רענעט עטעשויוצ עדליוו ןוא ,םענורטס יד ןַא קימס םעד ןעבירעג ןעט |

 -עט עגידנעשטיווק יד טימ טשימעג ךיז ןעבָאה ,לעדעיפ םעד ןופ ןעסָאגעג ךיז

 .קינָאמרַאה םעד ןופ רענ

 -עג ךיוה ןעבָאה ,םירוחנ ןוא ךאלדיימ עשרעיוּפ ןענַאטשעג ןענייז םורָא

 ַא ןיא טהערדעג ךיז ןעבָאה ןוא דנעה יד ראפ ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ,טכאל

 ."דָאװָארָאכ , ןעכילהערפ

 יה סעּפוק עכיוה דלעפ ן'פיוא ןענעלעג ןענייז טייוו טינ
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 רעטייווצ רעטייו רעד ; ארעזָא יד ןהעזעג ךיז טָאה ,סקניל ,ןעטרָאד

 -יױר ַא םימ ןעסָאנרעפ ןעוועג זיא ,םלָאח ףָאד ןעבענ ןעגנעלעג זיא סָאװ ,נערב

 ...ןוז רעדנעהעגרעפ רעד ןופ טנערבעג טלָאװ רעסאוו סָאד יו יוזא ,רעייפ ןעט

 טָאה ןוא רערעטסניפ ןעוועג טצעי זיא ןעגעקטנא דלאוו רעצראווש רעד

 .סנעטָאש עלעקנוד ,עטכידעג ךיז םורא טיי ,טייוו ןעפרָאװג

 -ּפעש ,תומהב עדַאטס א טעשאּפענ גיהור ךיז טָאה ,לָאהט ןיא ,סטכער

 "עג ייז ייב ןענייז סָאװ ,ךַאלקעלג יד טימ ןעגנולקעג ןעבָאה ,ןענַארַאב ןוא ןעס

 ,רעזלעה יד םורא ןעגנַאה

 ערַאס א ןיא ,דרָאב רעסייו א טימ רעיופ רעטלַא ןַא ,ךוטסאּפ רעד

 ןעגיוא עטערומשזרעפ טימ טקוקעג טָאה ,ךיוב ן'פיוא ןעגעלעג זיא ,ענַאימרעס

 ,טצנַאטעג טָאה סָאװ ,גרַאװגנוי יד ףיוא ןעטייוז ןופ

 -עלעג זיא סָאװ ,שטייב עגנאל יד ןָאהט ּפַאכ ַא רע טגעלפ זייוונעטייצ

 טנעלפ ,טייז א ףיוא ןעגיובנעלע ן'פיוא ןערַאּפשנָא ךיז טגעלפ ,םהיא ןעבענ ןענ

 ןעלעוו יז טלָאװ רע יוװ טארוקַא ,עדַאטס רעד וצ שטיי ן'טימ ןָאהט ךַאמ ַא

 טנעלפ ןוא ךיוב ן'פיוא ןעהיצסיוא רעדיוװ ךיז רע טגעלפ ןַאד ,ןעשַארטסנָא

 ,רעצנעט יד ףיוא ןעגיוא יד ןערומשז רעדעיוװ ןעגינגרעפ טימ

 ,םלוע ןעכילהערפ םעד וצ ןעגנַאנעגוצ ןענייז ן'ַאשַאטַאנ טימ ?עקנאי

 ַא טימ לעדיימ א ןעמונעגנא טָאה ,דָאװָארָאכ ןיא ןיירא ךיילג זיא עשַאטַאנ

 -רעטנוא ךיוה ,ןעמעלא טימ ןעהערד ןעמונעג ךיז טָאה ןוא דנעה יד ראפ רוחב

 .םיפ יד טימ גידנעגנירּפש

 עניהטומנוא טימ טאה ןוא ןעטניה ןופ ןהעטש ןעבילנעג ןזיא ?עקנאי

 .עצשירגיא רעד ףיוא טקוקעג ןעגיוא

 ַאזַא טימ ןעפרָאװעגניירא ךיז רע טלָאוװ .קירוצ ךָאנ עדנוטש א טימ

 יו ,ןעזיוועג ןעמעלַא ייז טלָאװ ,םלוע ןעדנעצנַאט םעד ןופ ןעטימ ןיא רעייפ

 ןופ ?היפעג לעקנוד א םהיא טָאה רעבָא טצעי - ,ןעצנַאט ןעק ,לעקנאי ,רע יױזַא

 ןעגנולקעג ךָאנ ןעבָאה ןערעיוא ענייז ןיא ...טעשטומעג הטומנוא ןעפעיט ַא

 ןייז ...הלכ ןייז עסקיש יד ...'דמש דלאב ךיז טהעג רע : רעטרעוו ס'ןמלז

 ךיז ןיא ןעקיטשרעפ וצ טעװערַאטסעג טינ ךיז טָאה לעקנַאי יו ןוא ....עטַאט

 רערָא?ק ,רהעמ ןוא רהעמ ץלַא רע זיא ,ןעטַאט ןייז ןופ טלַאטשעג ןעטיוט םעד

 ...שינעכעדעג ס'לעקנאי ןיא ןעטָארטעגסיױרא רע'טלוב ןוא

 ...3 ן'םלצ טינ ךיז רע רָאט םוראוו ,ךא
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 לעטימ רעטוג ַא ךיז ן'םלצ סָאד זיא םירעיוּפ יד ייב זא ,טסייוו לעקנאי

 ,רעױּפ ַא ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ....קערש עלא וצ ןוא תומולח עטכעלש עלא וצ

 םהיא טלָאװ טלַאטשעג ס'ןעטַאט ןייז ןוא ט'םלצ'עגרעביא טצעי ךיז רע טלָאװ

 ...רהעמ ןעקָארשעג טינ

 עניוזא ראפ לעטימ א סעּפע ָאד ךיוא זיא ןעדיא ייב זא ,ךיז טנַאמרעד רע

 ,ןעייל, : ןעגָאז לָאמ עלא םהיא טנעלפ עטַאט ןייז ,אי ...עמש תאירק ...ןעכאז

 ,םידש יד ..."ןעמהענוצ ךיד ךָאנ ןענעק םידש יד ,עמש תאירק ,עלעקנאי

 ארומ יאדוא עטַאט ןייז ךָאד טעוװ ,עמש תאירק רַאפ אדומ ןעבָאה ,סע טסייה

 ...עמש תאירק ראפ ןעבָאה

 ּךיז ראפ גידנעכַאמ ,הנוכ סיורג טימ ןָא לעקנאי טביוה -- ןמאנ ךלמ לא,

 ,ותוכלמ דובכ םש ךורב ! דחא 'ה ,וניחלא 'ה ?לארשי עמש , -- : ןעּפיל יד טימ

 .... ותוכלמ ,ותוכלמ

 ,ותוכלמ :חומ ןייז ןָא טננערטש רע ,לעקנַאי טינ טקנעדעג רעטייוו

 .רהעמ טינ טקנדעג רע ....ותוכלמ

 ...ןעצרַאה ן'פיוא טציא ןערָאװעג רעגנירג ?עיפ םהיא זיא ךָאד

 תאירק ןענעייל טעוװ ןוא רודס םעד ןעמהענ טעוװ ,םייהא ןעמוק טעװ רע

 .ןעטַאט ןעטיוט ןייז ןעגעג לעטימ ןעטוג ַא ןענופעגסיוא טָאה רע .עמש

 -עג סנעטַאט ןייז זיא ,טכארטעג יוזא טָאה ?עקנאי ןעוו ,גידריווקרעמ ןוא

 -יוט רעד ן'תמא רעד ןיא יוװ יוזא ,שינעכעדעג ןייז ןופ ןעדנואוושרעפ טלַאטש

 .ןהוז ןייז ןופ ןעשארטפ םעד ראפ ןעקַארשרעד ךיז טָאה עטַאט רעט

 -גיא יד ףיוא ןעגיוא ערעדנַא טימ ןעקוק ןעמונעג טציא טָאה לעקנַאי

 .יקסנירַאמָאק א ןיילַא טצנַאטעג טצעי טָאה רעױּפ רעננוי א .עצשיר

 .רע'םינּפ עטפַאהבעל טימ טקוקענוצ ךיז טָאה םלוע רעד

 ,ןעניוא עטעשטַאקעגסיױא טימ ,קָאר ַא ןהִא ,לעטיה א ןהֶא רעױוּפ רעד

 עלַא ףיוא ןעדנעל יד טימ טהערדעג טָאה ,סיפ יד טימ ןעפרָאװעג ךיוה טָאה

 ! ַאה-וה ! ַאה-וה : דרע'רד ןָא ןעטניה ן'טימ טּפַאלקעג ךיז טָאה ,ןעטייז

 -עג תולעּפתה ןופ טָאה ןוא ּפעק יד טימ טלעקַאשעגוצ טָאה םלוע רעד

 ...טרעדליּפ

 טימ ןעירשעג ךיוא טָאה ןוא טנערָאפ ןופ ןענַאטשעג ךיוא זיא עשַאטַאנ

 .ךיילגוצ ןמעלַא

 ...ןעק רע סָאװ ,ןעזייוו טלָאװרעּפ ךיז טָאה ןעלקנַאי
 עי
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 ןוא ןעטימ ןיא ןיירא זיא ,םלוע םעד ךריד טשטעווקענכרוד ךיז טָאה רע

 יד ןוא ךאלדייס יד טנעקרעד םהיא ןעבָאה ךיילג ,ןעלכיימש ןעמונעג טָאה

 -- ןעטייז עלַא ןופ ןעיירש ןעמונעג ןעמ טָאה ,לעקנאי ,לעקנאי -- .םירוחב

 ...| ןעצנַאט ,?עקנאי

 טָאה ,ןעלקנאי ןהעזרעד טָאה רע ןעוו ,טצנַאטעג טָאה סָאװ ,רעױּפ רעד = |
 -עג ,גידנעצנַאט ,טָאה ןוא סיפ יד טימ ןעפראוו ,ןעגנירּפטש רעכעה ןעמונעג

 ,םהיא ןעגעג ןעצנַאט לָאז ?לעקנאי ,.ה .ד ,ךיז וצ ןעלקנאי טנעה יד טימ טעינַאמ !

 ,לעקנאי -- :רעקרַאטש ךָאנ ןערָאװעג םלוע ןופ יירשעג רעד זיא ןאד

 ...ו יַאּפוטס ,יַאּפוטס

 פוטש ַא שיטעקָאק םהיא טָאה ןוא ןעפָאלענוצ םהיא וצ זיא עשַאטַאנ

 | ...| יַאּפוטס ,לעקנַאי ,יַאּפוטס -- .עציילּפ ן'ראפ ןָאהטעג

 ךיז ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא טָאה רע ; ןעטעב טזָאלעג גנאל טינ ךיז טָאה רע

 -נעלע ענייז דנעה יד טימ ןָאהטעג טעלג ַא טָאה ,לעטיה סָאד ןוא ?עקער סָאד

 ןוא ,ןעגָאלש ךיז ןעצימיא טימ ןעטיירנוצ ךיז לָאז רע יו טארוקַא ,סנעניוב

 ...! אטאיבער ,יַאלַאװ ,יַאטַאק : ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה

 סָאװ יד ;רעטנעהענ םהיא םורַא ןעּפוטש ןעמונענ ךיז טָאה םלוע רעד

 ; רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ךיז ןעבָאה ,ןעטניה ןופ ןענַאטשעג ןענייז

 ַא ןָא ןעפָאלעגּפָא ןענייז ,רעטניהא ןענַאטשענ ןענייז סָאװ ,ףאלדיימ ענינייא

 -ייז ןעגיוצעגסיוא ןעבָאה ,רעכעה לעסיב א ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד ואוו ,טייז

 -עג ןעבָאה ,םלוע םעד רעבירא ּפעק ערעייז ןעסיררעפ ןעבָאה ,רעזלעה ערע

 ...ןעצנַאט ןעמונעג טָאה סָאװ ,ןעלקנאי ףיוא לעכיימש ןעטיירב ַא טימ טקוק

 ; רענעט עכילהערפ ,עדליוו ,ענעגושמ ןעזָאלעגסיױרא טָאה ?עדעיפ יד

 ,טעשטיווקעג טָאה קינָאמרַאה רעד

 םעד ןעמרָאװרַאפ טָאה ,סעציילּפ ענייז ןענעוועב ןעמונעג טָאה ?עקנַאי

 ןעמונעג טָאה ןוא טייז ןעטכער ן'ראפ ןעמונעגנַא ךיז טָאה ,רעטניהא ּפָאק

 טָאה רעבָא דלַאב .טייז ַא ןָא ןוא ךאלעמַאּפ ,ךאלעמַאּפ רעהירפַא ןעצנַאט

 ּפָאה ,ּפָאה :ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה רע ....ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז רע

 סיפ יד טימ ןעפראוו ןעמונעג טָאה ןוא ,רמז ילכ יד ןופ טקַאט םוצ ! ּפָאה

 -םיוא ,ךיז רעטנוא סיפ יד ,דרע'רד ןָא ןעטניה ן'טימ ךיז גידנעפראוו ,רעטניהַא

 ...עוַאלָאכ ַא ןָא עוַאלַאכ ַא גידנעּפַאלק ןוא רעדעיוו גידנעגנירּפש

 ,תולעּפתה ןופ טכַאלעג טָאה ןוא טלעדיזעג ךיז ,ןעירשעֶג טָאה םִלֹוע רעד
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 ןעטפערק רהעמ ךָאנ טימ טצנַאטענ טציא טָאה רעצנעט רעטייווצ רעד

 ,םעד טימ ףךאלדיימ יד ייב ןייז ןח אשונ וצ ךיז גידנעװערַאטס ,רעחירפ יו

 .לעקנאי יו רעסעב ןעצנַאט טעװ רע סָאוו

 םורא טהערדעג ךיז טָאה ןוא טייז םייב ןעלקנאי טצנַאטעג טָאה רע

 | .םהיא

 ,רעטנהענ ,רעטנהענ ,םהיא ןענעג ןעצנַאט ןעמונעג ?עקנאי טָאה םיצולּפ

 יד טימ ךיז ןענָאלש םהיא טימ לעקנאי יוװ ,ןהעזעגסיוא ,ךיז טכאד ,טָאה סע

 -מוא ךיז טָאה ,טייז א ןָא ןָאהטעג חערד א לעקנאי ךיז טָאה טָא ; סנערעטש

 וצ ןעטניה ן'טימ ןעצנַאט ןעמונעג טָאה ןוא םענעי וצ ןעקור ן'טימ טהערדעג

 טָאה ןוא ,גידנעצנאט ,םענעי וצ טנעהָאנ ןעגיולפעגוצ רע זיא טָא ןוא ,םהיא

 ץטימ ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה רענעי ,ןעטניח ן'טימ ןָאהטעג ּפוטש ַא םהיא

 | ,דרע'רד ףיוא םינּפ

 אשַאטַאנ ,רעטכעלעג ןעגידמערוטש ַא ןיא ןעכָארבעגסױא טָאה םלוע רעד

 טקוקעג הבחרה טימ טָאה ןוא רעטכלענ ןופ ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה

 .טצנַאטעג רעטייוו טָאה סָאװ ,ןעלקנאי ףיוא

 -עג רע טָאה "!העטש , .דרע'רד ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא רצנעט רעד

 -עג ןוא טרעהעג טינ םהיא רעבָא טָאה לעקנאי .,ןעלקנאי וצ ןעיירש ןעמונ

 | ,רעטייוו טצנַאט
 ךיז טָאה לעקנַאי ,דנַאה א רַאפ ןעלקנַאי טּפַאכעגנָא טָאה רעצנעט רעד

 ,.קרַאטש ןעטלַאהעג םהיא טָאה רענעי רעבָא ,ןעסײרסױרַא טלָאװעג

 עג ךיז טָאה ןוא טסורב ן'ראפ ןעלקנאי טּפאכעגנַא טָאה רעצנעט רעד

 ןעבאה ייז ןוא םחיא ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ?עקנאי .ןעלדיז ןעמוג

 ...עטכָאקעגפױא עדייב ,עטציירוצ עדייב ,ןעגָאלש ןעמונענ ךיז
 -וצ א ,עסַאלב א ,אשַאטַאנ ןעפָאלעגוצ ייז וצ זיא ןענירעד ןעטימ ןיא

 : .ענעקארש

 ךיז טָאה ןוא ןעירשעג יז טָאה ! איַאנדעיב איאמ .אקולַאה ,עטיוטאר --

 טקוקעג טָאה יז ,סרעגעלש ייווצ יד ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןעפרָאוװעגניירא

 ןעקור ן'טימ טָאה ,דנעה יד ראפ םהיא טּפאכעגנָא טָאה ,םינּפ ןיא ןעלקנאי
 -ענ !ַאד !ָאד !לעקנאי ,לעקנאי : ןעירשעג טָאה ןוא רענגענ ןייז טּפוטשעג

 .ייייו גֹונ

 שי טקוקעג טָאה ,טייז א ןָא ןעטָארטענּפָא רהיא טימ ןאד זיא לעקנאי
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 ןוא ,טלעדיזעג ךיז ןוא ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רענגעג ןייז ףיוא

 .ןערעטש ןופ סייווש םעד דמעה ןייז ןופ לעברַא ן'טימ טשיוװעג טָאה רע

5. 

 ןיא טבעילרעפ זיא לעקנַאי זַא ,גנַאלק א סיױרַא ףרָאד ןיא זיא עלייוורעד

 ן'רעביא טדערעג ןעמ טָאה סָאד .,ן'דמש רהיא בעילוצ ךיז ליוװ ןוא ן'ַאשַאטַאנ

 גנַאלק םעד .עטלא יא ,עגנוי יא ,סעטרעוּפ יא ,םירעיוּפ יא ,ףרָאד ןעצנַאג

 ,ןמלז ןעזָאלעגסיורא טָאה

 .-רניירפ לעיפ ןעלקנַאי ןענעגעגעב ןעגעלפ סעטרעיוּפ יד ןוא םיֹרעיוּפ יד

 | ,ךילנהעוועג יו רעכיל

 ַא זיא לעדיימ סָאד -- ןעגָאז םירעיוּפ יד ןעגעלפ -- איַאנדַאל ַאקוועד,

 איַאקסווָאדישז ָאהאי םעשט ַא ,איסטיטסערכ עינ ומאי ָאװַאשט ,עליואונ

 זיא סָאװ טימ ,טסירק א ןערעוו טינ רע לָאז סָאװ רַאפ -- "? עשּפעל ארעיוו

 .רעסעב ןעביולג רעשידיא ןייז

 טָאה סָאװ ,רעטעפ ס'לעקנאי ,?'םהרבא 'ר טרעהרעד ךיוא טָאה סָאד

 .ףרָאד ןיא קנעש םעד טיוט ס'םוחנ ךָאנ ןעמונעגרעביא

 ץראוש גיצטיּפש ַא טימ ל?לעדיא רעטיירב ,רעצרוק א ןעוועגנ זיא רע

 .םוחנ םענעברָאטשרעּפ םוצ ךילנהע רהעז ,םינּפ א טימ ןוא ?עדרעב

 ענינייא .רעשיפ יד וצ ןעמוקעג רע זיא גָאט ייב תבש א לָאמ ןייא

 ָאד .סעּפע ןעגעוו טסעומשעג ןעבָאה ןוא שיט םורא ןעסעזעג ןענייז רעשיפ

 גידנעטייר ,טייז ַא ןָא ןוא ןמלז ,עצאח ,רעב שריה רעטלא רעד ןעסעזעג זיא

 | - .לעקנאי -- לעקנייב א ףיוא

 עצראווש ןעדנובעגנָא טָאה ןוא ענָאלדָאּפ |'פיוא ןעסעזענ זיא ןַאװיא

 ךאלטייש טגיילעגפיונוצ ףיוה ן'פיוא טָאה עשַאטַאנ .ץטענ א וצ ךאלדנייטש

 | ,רָאיטסַאק א ןיא ץלָאה

 ןעגעק טצעזענ ךיז טָאה ןוא תבש טונ ןייז טגָאזעגּפָא טָאה ?'םהרבא 'ר

 .שיט םייב ן'רעב שריה

 .רעב שריה טגערפעג םהיא טָאה ??'םהרבא ,הכרב ןעכאמ טסעוו --

 ןעמונעג טייז רעד ןופ טָאה ,ּפָאק ן'טימ ןָאטעג לעקַאש ַא טָאה ?'םהרבא

 ,ּבָאק ן'טימ ןעכַאמ ןעמונעג טָאה ,ןעגיוא עגיד'תונמחר טיס ןעלקנאי ףיוא ןעקוק

 ,ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה ןוא ,ןערעיודעב קרַאטש ןעצימיא טלָאװ רע יוז יוזַט
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 םעד רעב שריה טגערפעג רעדעיוו טָאה ??'םהרבא ,וטסצפיז סָאװ --

 םהענ ,ַאנ ? ךיוב רעד העוו טוהט ריד -- : ןָאט ןעשימָאק ןעטכייל א ןיא לָאמ

 רע .גָאטהעװכױב וצ הלונס ערעייט א זיא סָאד ,קַאבַאט קעמש ןעטוג ַא

 .ןעל'םהרבא וצ עקשוּפ ערָאק רעד טימ דנאה ןייז טקערטשעגסיוא טָאה

 -יימש א ךיוא טָאה ?עקנאי .ןעכאל ןעמונעג ןעבָאה ןעצאח טימ ןמלז

 .ןָאהטעג לעכ

 ןוא ןעלקנאי ףיוא טקוקענ טָאה ,רעטייוו טצפיזעג רעבָא טָאה ?'םהרבא

 .טעצפיזעג

 -ארשוצ ,ןענידענייוו א טימ טדערעגסיורא רע טָאה -- רעב-שריה יבר --

 שריה יבר -- :ןעגיױא עּפמעט טימ ן'רעב שריה ףיוא גידנעקוק ,?וק םענעק

 עניטנייח זיא רע ! רימ זיא העוו ,החונמ ןייק טינ ןעטרָאד טָאה םוחנ ,רעב

 ,טינ החונמ ןייק בָאה ךיא :טגָאזענ רימ טָאה ןוא ןעמוקעג רימ וצ טכַאנ

 רע זא ,םהיא טעב ןוא ן'רעב-שריה וצ חענ ...המשנ ןיימ עוועטאר ,?'םהרבא

 ...רמש ןופ ןהוז ןיימ ןעוועטאר לָאז

 -נייב ןייז ןופ ןָאהטעג ביוה א ךיז טָאה ,ןָאהטעג רעטיצ א טָאה לעקנאי

 -יוא יד ; ןעטנוא ןופ ןָאהטעג ךָאטש ַא םהיא טלָאװ רעצימיא יו טַָארוקא ,לעק

 טָאה רע ןוא ,ענידכעלייק ,עסיורג טלעקייקענסיורא םהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעג

 סייווש רעטלַאק א .,ן'רעב שריה ףיוא ןוא רעטעפ ןייז ףיוא טקוקעג ייז טימ

 .ןערעטש ןייז ףיוא סיורא זיא

 וצ ,ן'רעב-שריה וצ ןעבענענרעביא ךיז וויטקניטסניא טָאה קערש ןייז

 רעגייטש ןייז יו ,טלָאװעג הליחתכל טָאה רעב שריה .ןע'ןמלז וצ ןוא ןעצַאח

 ; סאּפש לעסיב א ןעכאמ ,זיא

 טדערעגסיורא טזעוועג טָאה -- 4 שטָאכ ןעוועג דבכמ םהיא וטסָאה --

 -עגבָא טָאה ,זָאנ רעד רעטנוא טדערעגסיורא סע טָאה רע רעבָא ,רעב שריה

 .ןערעטש םעד ןעבייר ןעמונעג טָאה ןוא דייר יד ןעטימ ןיא טקַאה

 ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ךיוא טלהיפעג ךיז טָאה רעב-שריה רעטלַא רעד

 .םולח ןעכילקערש םל'םהרבא
 זיא סָאד -- טסנרע רעב שריה טדערעגסיורא ףוס ז'פיוא טָאה ,טע --

 זיא ?לעקנאי ...רהעמ טשינ ןוא טגָאזעג ןוא טדערעג ....ןעטייקשעראנ ץלא

 ,עמש תאירק רע טנעייל טכַאנ ייב ןעדעי .לָאמ א יוװ ,רעטציא רעמירפ לעימ

 ,רימ ןופ רעמירפ לעיפ זיא רע .םייה רעד ןיא ייס ,ארעזַא ן'פיוא זיא רע ייס
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 גירעיורט טָאה -- תמאה םלוע םעד ףיוא סיפ עדייב טימ ןיוש העטש ךיא סָאװ

 .רעב-שריה טגיילעגוצ

 ַא ןעוועג ןיא רע .עצאח טשימענניירא ךיז טָאה -- סעּפע ןיימ ךיא --

 -ענ טפָא רהעז טָאה ,רּפענד םייב ווָאליהַָאמ ןעבענ ,אשרֶא ןיא רענערָאבעג

 -נייא טסרהעמ יד יו יוזא ,"סעּפע ןיימ ךיא , ץַאז םעד ןעדייר ןיא טכיורב

 : אשרַא ןופ רעניואוו

 .ןענערפ םהיא ןעק ןעמ ןוא ןיילא ךָאד רע זיא טא .סעּפע ןיימ ךיא --

 טצעי זיא לעקנאי .ןעלקנאי וצ ןָאהטעג רהעק א ךיז טָאה רעב שריה = |

 -עג רעוש טָאה ןוא ּפָאק םענעזָאלענּפָארא ןא טימ רעסאלב א ןעסעזעג

 .טמעהטַא

 -- רעב שריה םהיא וצ טעדנעוועג ךיז טָאה -- ? ?עקנאי ,טסרעה וד --

 .ריד ןעגעוו ןעמ טלהעצרעד ןעכאז ענהעש

 .עצאח ןעפרָאװעגנירַא טָאה ...ןעכאז ענהעש ,סעּפע ןיימ ךיא --
 -- ןעטַאט ןעטיוט א ןעשטומ יוזא ,רימ זיא העוו ! רימ זיא העוו ,ָא --

 ,ל'םהרבא טעצכערקעג טָאה

 -נאג ן'טימ טרעטיצעג טָאה רע  .טרָא ןופ ןעננורּפשענפיױא זיא ?עקנאי

 ,רעּפרעק ןעצ

 ,רעב שריה יבר ? ן'דמש ךיז ךיא -- ןעירשעגסיוא רע טָאה ?ךיא --

 רעד ,רע ...! רע ! רע ! ןעמהענ עירעלָאכ יד ךימ לָאשז ,ןעברַאטש ךיא לָאשז

 -ָאס ,ןעירשעג רע טָאה ! עקַאבָאש ,ךַא ...! שע טגָאשז רונ רע -- עקַאבָאש

 עזייב ,עטעשטאקענסיוא טימ גידנעקוק ןוא רעּפרעק ןעצנאג ן'טימ גידנעּפ

 ! ןעשזָאלשיורא ריד סקעשיק יד דיא -- ןע'ןמלז ףיוא ןעגיוא

 -עג רעהירפ זיא רע ןעכלעוו ףיוא ,?עקנייב םעד ןָאהטעג ּפַאנ ַא טָאה רע

 ןעמונעג םהיא טימ טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא ןָאהטענ ביוה ַא םהיא טָאה ,ןעסעז

 ישיורַא ריד סעקשיק יד ,עקַאבָאש -- : וצ ןע'ןמלז וצ ןעטפול רעד ןיא ןעכַאמ

 ! ןעשזָאל

 ,לעקנייב םעד טּפאכעגנָא טָאה ןוא ןעגנורּפשענוצ םהיא וצ זיא רעב שריה

 -עג ךיז רע טָאה -- טכערעג טינ יאדווא .,ל?עקנייב םעד ,לעקנאי ,זָאל --

 ןעסייוו םידש גנוצ ן'טימ טעבלָאבעג רונ -- ןע'ןמלז וצ סעכ טימ טעדנעוו

 ...,םֶאֹוו

 טקוקעג ןעגיוא ענעקָארשוצ טיִמ טָאה ןוא רעסַאלב א ןעסעזעג זיא ןמלז
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 טָאה ?עקנַאי זַא ,טסואוועג טָאה רע .טכָאקעגנ ךיז טָאה סָאװ ,ןעלקנַאי ףיוא

 ןא ףיוא םהיא ןעק ?עקנייב רעד זא ,סעװָאטַאק א ףיוא ןעשארטס וצ דנייפ

 ...םֶאֹק ןיא ןעהילפ תמא

 ,לעקנייב םעד ןעזָאלעגנייא טָאה לעקנַאי

 -- ןעירשענ רע טָאה -- ?עקַאבָאש רעד ,רימ וצ רע טָאה שֵאוו --

 ...| ןעשזָאלשיורַא שעקשיק יד

 טָאה -- ? עסקיש רעד טימ וטסָאה רעבָא םיקסע ןַא רַאפ סָאװ ---

 ? רהיא טימ וטזיב ןתוחמ א ראפ סָאװ--ןעלקנַאי וצ ןעיירש ןעמונעג ?'םהרבא

 ...! דיא ַא וד ןוא ,עיונ א ,עסקיש ַא זיא יז

 ןעגעק ;ןערעפטנע טנעקעג טינ לעקנַאי טָאה רעטרעוו עזעיד ףיוא

 לָאמַא טימ ןוא ....דניס ןיילק א יוװ ,ךאווש טלהיפעג ךיז רע טָאה עגַארפ עזעיד

 ןופ ןעפַאלעגסױרַא זיא ןוא ,טקיטשרַאפ ,טקיטשרַאפ ןעּפילכ ןעמונעג רע טָאה

 ...בוטש

 זיא רע .ארעזַא םורַא ,סטכער ,סטכער גרַאב ן'טימ ןעפָאלענ זיא רע

 ,ןעצראה ן'םיוא ןעוועג גירעיורט ױזַא זיא םהיא ; טעּפילכעג טָאה ןוא ןעפָאלעג

 רַאפ ,ןהעז טינ סע לָאז רענייק ,ךיז רַאפ ןענייוו טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה םהיא

 ןייז ןופ עכַאזרוא יד ןעגערפ םהיא טלָאװ רעצימיא ןעוו ? ןעוו רַאפ ,סָאװ

 םעד ףיוא סעכ רַאפ טנייו רע סָאד ,טגָאזעג סיוועג רע טלָאװ ,ןענייוו

 סיוא טנייוועג רע טָאה רעבָא ן'תמא רעד ןיא ןע'נמלז ףיוא ,"עקַאבאש,

 ,עסקיש ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ן ַאשַאטַאנ וצ עבעיל רענ'עגושמ סיוא ,עבעיל

 טציא ןיא עכלעוו ,עבעיל רענ'ענושמ סיוא ...דניק שידיא ַא טינ ,עיוג ַא

 ןיא טקעוורע ךיז טָאה סָאװ ,?היפעג ןעכילנייּפ ,לעקנוד ַא טימ טשימוצ ןעוועג

 טלהעצרעד טָאה רעטעפ ןייז סָאװ ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ,םעדכָאנ המשנ ןייז

 ...השקב ס'נעטיוט םעד ןוא ןעטַאט ןעטיוט ןייז ןופ ךוזעב םעד ןעגעוו

 ךיז ןעבָאה סנעקלָאװ יד ,טערַאמכרעּפ ,ץרַאװש ןעוועג זיא ?עמיה רעד
 א יו טאפג ןוא ?יטש ןעווענ טצעי זיא עכלעוו ,ַארעזָא רעד ןיא טקנוטעגּפָא

 ןעצראווש ן'רעטנוא ,רעבליז יו ,טעצשילבעג טצעי טָאה עכלעוו ןוא ,?עגעיּפש

 : ....לעמיה

 ,טכאדעג ךיז טָאה סע } ?יטש ךילקערש ,ליטש ןעווענ זיא םורא ןוא םורַא

 ןייק .םעמע וצ וצ ךיז טרעה ןוא םעהטָא רהיא ןייא טלַאה רוטַאנ יד סָאד

 | ...עלעטעלב ַא ןופ ךיוה ןייק ,עלעזערג ַא ןופ רהיר



 עבעיפ 46

 ןופ טײקטַאלג רענרעבליז רעד ףיוא זייוורעטרע טגעלפ זייוונעטייצ רונ

 ענבָארד ןיא ךיז ןעהערד וצ ןוא ןערהיר וצ ןעביוהנָא רעסַאװ סָאד ךיז ַארעזָא

 ,עלעשיפ סייוו ַא ןעזייוועב ךיז טגעלפ ןעביוא ןופ ; ךַאלעילַאװכ ענבָארד

 ןערעדעפ עטיור יד טימ ןָאהט הערד ַא ,לעכליימ ן'טימ ןָאהט היצ ַא טנעלפ

 -רַאפ ןוא רעסַאװ ןיא קירוצ ןעפרַאװניײרַא ּפָאק ן'טימ ךיז סע טגעלפ ןַאד ןוא

 סָאד טגעלפ ,ןעדניוװשרַאפ טנעלפ סע ואוו ,טרָא םעד ףיוא ןוא .ןעדניווש

 ,עטיירב ןעהערד ךיז ןעגעלפ םורַא טייוו ,טייוו ןוא ןעכָאק וצ ןעביוהנא רעסַאװ

 ...עדנור יא ,עגנַאל יא ,ןעסַאּפ עטיירב

 ןעגעלעג זיא סע ואוו ,ַארעזַא טייז רעדנַא םעד ףיוא ,גרַאב םענעי ףיוא

 סָאװ ,רעטסיולק ןעטיור ,ןעכיוה םעד רעטניה ןופ ,קסלעסָאװַאנ ףרָאד רעד

 רעצראווש ַא ןעמואושעגסיורַא זיא ,טיור לעקנוד ןהעזענסיוא טציא טָאה

 ךיז טָאה ןעקלָאװ רעד .סעגנערב יד ייב יורג ,ךיור רעטכידעג ַא יוװ ,ןעקלָאװ

 ַא טימ טפעהאב ךיז רע טָאה דלַאב ןוא לעמיה ן'פיוא ,ףױרַא ,ףיורַא ןעביוהעג

 ...רעייפ קיטש ַא יו ,טיור ןעטימ ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,לעדנעקלָאװ ןערענעלק

 ,לעביטש ס'רעשיפ םעד רעטניה סטכער ןעגעלעג זיא סָאװ ,ןעטרָאג ן'פיוא

 .רעשיפ יד רַאפ לעפָאטרַאק ןעבָארנענ טָאה ןוא ַאשאטאנ ןעסעזעג זיא

 -- : ןעפורעג םהיא טָאה ןוא ,טפיול רע יוװ ,ןעלקנַאי ןחעזרעד טָאה יז

 | ...} לעקנַאי ,לעקנַאי

 טימ רע טָאה ,ן'ַאשַאטַאנ גידנעהעזרעד ,ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה לעקנַאי

 ,רעטייוו ןעפָאלעג ןיא ןוא ,דנַאה ן'טימ ןָאהטעג ךאמ ַא גנולפייווצרעפ

 ...רעטייוו

 ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ןיילַא ,ןיילַא ןייז טלָאװעג טציא ךיז טָאה םהיא

 ,טינ ףיוא יז וליפא ,םענייק ,ןהעז םענייק טלָאװעג טינ טָאה רע

 .הרוחש הרמ ַאזַא טפָא ןעלַאפנָא םהיא ףיוא טגעלפ טייצ עטצעל יד

 רעטיוט ןייז ןעלעטשראפ םהיא ךיִז טגעלפ ,טכַאנ ייב ןעוועג זיא סָאד ןעוו

 ןופ טלַאטשעג סָאד ןוא עמש תאירק ןענעייל ןעמהענ רע טגעלפ ןַאד ,עטַאט

 רעטיוט רעד םהיא ךיז טנעלפ גָאט ייב ,ןעדניוושרעפ דלַאב טנעלפ רעטָאמ ןייז

 -ַאפעב םהיא טגעלפ הרוחש הרמ יד ןעוו ,ןוא ,ןעלעטשרָאפ ןעוו זעטלעז עטַאט

 ,ףרָאד ןופ טייוו טינ ןענעלעג זיא סָאװ ,דלַאװ ןיא ןעפיופ רע טגעלפ ,ןעֿל

 .טייז א ןָא

 ,רעטעפ ןייז ןוא ן'עצַאח ןופ ,ן'נמלז ןופ ,ן'רעב-שריה ןופ טייוו ,ןעטרָאד
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 לָאמ דנעזיוט ךיז רע טגעלפ ,ןיילַא זָארג ן'םיוא ,רעמיוב יד ןעשיווצ גידנעציז

 טעװ ן'ַאשַאטַאנ טימ םיקסע ענייק ןעבָאה טינ רחעמ טעװ רע זַא ,ןערעווש
 -עג ס'ַאשַאטַאנ ןַאד טגעלפ ,סיעכהל וצ ףיוא יו רעבָא ; םורפ ןוא טוג ןייז
 ,עיולב ערהיא ,רעּפרעק רענידכעלייק רעקיד רהיא ,םינּפ רעדנור רהיא ,טלַאטש
 ,ךיז טכַאד ,טגעלפ רע ןוא םהיא רַאפ ןעבעלּפָא ןעגיוא עגידנעצשילב עפעיט

 ןענעלפ ןערעיוא ענייז ןיא ןוא סמערָא עקרַאטש ערהיא ךיז םורַא ןעלהיפ

 ןיא ..."יולירקָאזיס ,יִאמ יט לָאקָאס ,יִאמ יט קישטבולָאג ,לעקנַאי, : ןעגנילק

 וצ ןעביוהנָא םהיא ןיא טגעלפ טולב סָאד ,ןעשימוצ ןַאד ךיז םהיא טגעלפ חומ

 ,עמש תאירק ןענעייל וצ ןעביוהנָא ןעלעוו ,ךיז טכַאד ,ןַאד טגעלפ רע .ןעכָאק
 ...| אשַאטַאנ !ַאשאטַאנ : ןעצכערק ןעביוהנָא רע טגעלפ םעד טָאטשנָא רעבָא

 -בָאנ ןוא ןעשוק רהיא ,סמערָא ערהיא ןעכוז ןעפיול רע טנעלפ ןַאד ןוא

 ,הרוחש הרמ ערעסערג ַא ךָאנ ןעלַאפנָא םהיא ףיוא טגעלפ םעדכָאנ ...םעד

 ןעבָאה רהעמ טינ טעװ רע זַא ,ןערעווש ןוא ןעשטומ רהעמ ךָאנ ךיז טגעלפ

 -קילגנוא ױזַא ןוא ךאווש ױזַא ןעלהיפ ךיז טגעלפ ןוא רהיא טימ םיקסע ןייק

 .ןעלהיפענ ענעדעישרעפ יד ןופ קורד ןעגיטכעמ םעד רעטנוא ךיל

 יד ,ןעקלָאװ רעצרַאװש ,רעטכידענ ַא ןעגנַאהעג זיא דלַאװ ן'רעביא

 ענירג טימ ענעסקאוועב ,ןענייווצ ערעייז טימ טלעקָאשעג ךיז ןעבָאה רעמיוב

 ןעלָאז ייז יו טַארוקַא ,טע'דוס'עג ךיז ןעבָאה ,טלעקַאשעג ךיז ןעבָאה ,רעטעלב

 ...טמוק םערוטש ַא זַא ,ןערעדנַא םעד רענייא ןעגָאזנָא

 ,ןעסּפיּפ ןייק .ךַאלעּפעק ערעייז טימ טרעטיצעג ןעבָאה ךאלעזערג יד

 ליטש ,ליטש .עלעגיופ ַא ןופ לוק רעגידעבעל ןייק ,ןעיירעשטשיווש ןייק

 ךרוד דלַאװ םעד גידעבעל טייצ רעדנַאנַא ןיא טכַאמ סָאװ ,סעלַא ...םורַא

 ןיא ןעטלַאהעב טצעי ךיז טָאה ,ןעגניז ךרוד ,ןעקירשט ךרוד ,ןעסּפיּפ

 ןעגידנעמוקנָא םעד רַאפ ארומ סיוא ןעטסענ ערעייז ןיא ןוא רעכעל ערעייז

 ...םערוטש

 עקנעיורג עניילק א םיוב ַא ןופ גייווצ ַא ףיוא ןעזיוועב ךיז טָאה טָא

 -ןטוצ יו ױזַא ןענַאטשעג זיא עלעגיופ סָאד ; עלעזלעה לעג ַא טימ עלעגיופ

 עלעזלעה רהיא ןוא עלעּפעק ןיילק רהיא טהערדעג טָאה ,גייווצ ן'םיוא טלעמ

 -רעבירַא זיא ,סּפיּפ ןעניד'תונמחר ַא ןעזָאלעגסױרַא טָאה ,ןעטייז עלַא ףיוא

 רהיא טימ ןערעטיצ ןעמונעג טָאה ,גייווצ ןעטשרעטנוא ןַא ףיוא ןעגנורּפשעג |
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 ןעניולפעגקעווַא זיא ןוא ךַאלענעילפ ערהיא טיירּפשוצ טָאה ,?ערעּפרעק ןיילק

 ,..ררע'רד רעביא גירדעינ

 רעדנַאנַא ןעהילפוצ ןעמוקעג םיוב ןעבלעז םעד וצ זיא והיא ךָאנ דלַאב

 ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ,עלעזלעה לעג ַא טימ עקנעיורג ַא ךיוא ,עלעגיופ

 ןעמונעג טָאה ,ןענַאטשעג זיא עטשרע יד ןעכלעוו ףיוא ,גייווצ ןעבלעז םעד

 טָאה ,טסענ רהיא ןעכוז לָאז יז יו טַארוקא ,גייווצ ן'רעביא ןעגנירּפשמורַא

 ןעמונעג תונמחר טימ טָאה ,?ערעּפרעק רהיא טימ ןערעטיצ ןעמונעג ךיוא

 ַא טסענ רעייז ןענופעג ןעבָאה ייז םינּפה .ןעגױלפעגקעװַא זיא ןוא ןעסּפיּפ

 | ...ןעטרעטשוצ

 רעמיוב יד ןופ ךיז ןעקשוש ןעמייהעג םעד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 ס'לעקנַאי ןזיא ,רוטַאנ רעגימורַא רעטערַאמכראפ ,רערעטסניפ רעד ןופ ןוא

 רעטנוא ,זָארג ן'פיוא ןעסעזעג זיא רע .ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ הרוחש הרמ

 ,עינק יד רעביא טיירּפשוצ דנעה יד ,ּפָאק םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ םיוב א

 ,ןעקָארשעג ךיז טָאה ןוא

 ןעכילקערש םעד ןָא טנָאמרעד םהיא טָאה רעמיוב יד ןופ ךיז ןע'דוס סָאד

 ...רעטעפ ןייז ןופ םולח

 ןופ םהיא וצ טעצּפעש לוק רעמייהעג א זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה םהיא

 רעמָאט ,רעטניהַא ּפָאק םעד ןָאהט וצ רהעק ַא טָאהעג אוומ טָאה רע ; ןעטניה

 --עדעג ןייז ןיא ןענָאמרעד וצ טאהעג ארומ טָאה לעקנַאי ...ןהעזרעד רע טעוו
 טָאה רע ...ןעקָארשעג ךיז טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד שינעכ

 ...רעטדימשענוצ ַא יו ,ןעסעזענ זיא ןוא טרָא ןופ ןערהיר וצ ךיז טַאהעג ארומ

 רעצנַאג ןייז ,המשנ עצנַאג ןייז ,חומ רעצנַאג ןייז ; טרהעלקענ טשינ טָאה רע

 ...ןע'דוס ןעכילקערש ,ןעמייהעג םעד טימ לופ ןעוועג טצעי זיא "ךיא,

 ,רעטנעהענ ...טירט עכייוו ךיז רעטניה טרעחרעד לעקנַאי טָאה םיצולּפ

 רעביא דעסופרָאב ַא ןעפָאלעג םהיא וצ טלָאװ רעצימיא יוװ ױזַא ,רעטנעהענ

 | ...זָארג יד

 ןוא ןעניוא יד טכַאמענוצ ,קערש ןופ טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז טָאה רע

 *...,! לארשי עמש ...ןמאנ ךלמ לא , ןעּפיל יד טימ ןעשטּפעש ןעמונעג

 -עגמורַא םהיא טָאה רעצימיא יוװ ,טלהיפרעד רע טָאה לָאמַא טימ ןוא

 ,רענ'ענושמ ַא יו ,ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה רע .זלַאה ן'רַאפ ןעטניה ןופ טּפַאכ
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 שימ ךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג טָאה ןוא טרָא ןופ ןָאהטעג סיר ַא ךיז טָאה

 ...ןעגיוא ענעקַארשוצ

 ייב יו ,ןָאהטעגנָא ,עסופרָאב א אשַאטַאנ ןענַאטשעג זיא םהיא רַאפ

 .טייברַא רעד

 ןייז ןופ ןעקָארשוצ ךיוא םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ,ןענַאטשעג זיא יז

 .ןהעזסיוא ןעדליוו ןייז ןופ ןוא יירשעג ןעדליוו

 ךיד בָאה ךיא --- טדערענסױרַא יז טָאה -- אלַאקוא עיבעט ַאי --

 ? ןעקָארשרעד יוזַא ךיז טסָאה סָאװ ...קעװַא טזיב וד ןוא ,לעקנַאי ,ןעפורעג

 ןע'לקנַאי ןיא ,לוק רהיא גידנערעה ןוא ן'ַאשַאטַאנ גידנעהעזרעד ,ןוא

 םהיא טָאה סָאװ ,?וק רעמייהעג רעד .,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג רעטכייל דלַאב

 ,ןעדנואוושראפ ךיילג זיא ,ןעקָארשעג ױזַא רעהירפ

 ןיא םהיא טקוקעג טָאה ,זָארג יד ףיוא םהיא ןעבענ טצעזעג ךיז טָאה יז

 .ןעגיוא יד

 : טגערפעג יז טָאה ןַאד

 ! קנארק סיוא טסהעז וד ? דנוזענ וטזיב וצ ,לעקנַאי ---

 ,טרעפטנעעג טשינ טָאה ?עקנַאי

 םעד ןעבַארגעגניירא טָאה ,ךיוב ן'פיוא ןעפרָאװעג ךיז רע טָאה םיצולּפ

 ...טקיטשרעפ ןעווַאר ןעמונעג טָאה ןוא זָארג יד ןיא םינּפ

 םהיא ןעמונעג ןוא ןעירשעגסיוא ַאשַאטַאנ טָאה -- ?עקנַאי ,לעקנַאי ---

 ?קנארק וטזיב ,ַאיַאנדעיב ַאיָאמ ַאקולַאה ,לעקנַאי --- : עציײלּפ ן'רַאפ ןעלסיירט

 ..לעקנַאי ? ןָאהטענ זייב ריד רעשיפ יד ןעבָאה רעדָא

 טקירדעג ךיז טָאה ,ּפָאק ןייז וצ ןערעטש רהיא טימ ןעלַאפענוצ זיא יז

 : טייקבכילטרעצ רעכילטפאשנערייל ַא טימ טדערעג טָאה ןוא םהיא וצ

 ןייוו ...! יולירקָאזיס יט יִאמ לָאקָאס ,טינ ןייוו ,?עקנַאי ,טינ ןייוו ---

 ! ןָאהטעג ייז וטסָאה סָאװ ? ריד ףיוא זייב ייז ןענייז םוראוו ...טינ

 ענייז טימ טרעטיצעגפיוא טָאה ןוא טנייוועג טָאה ,ןעגעלעג זיא לעקנַאי

 .סעציילּפ עטיירב

 ,ןענױא טימ ן'ַאשַאטַאנ טקוקעגנָא טָאה ,טצעזעג ךיז רע טָאה ןַאד

 : טעּפילכעגסױרַא ןוא ,ןערהערט ןופ עטרעיילשראפ

 טינ ,טשטָאנ ,וטזיב םורָאװ ,,.ױזַא ,ױזַא דייל ךיא ,אשַאטַאנ ,ְךַא --

 .. עשיריא ןייק



 עבעיק 0

 טלעגעיּפשעגּפָא ןעגיוא ענייז ןיא ךיז ןעבָאה ,טגָאזעג סע טָאה רע ןעוו ןוא

 .טייקכילטרעצ ךיוא ןוא גנולפייווצרעפ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןעמונעג רהיא טָאה רע --- טסורב ןייז וצ ּפָאק רהיא טקירדעגוצ טָאה יז

 | .רָאה יד ןעטעלג

 ןייז ףיוא ּפָאק םעד גידנעטלַאה ,ןוא טנָאזעג יז טָאה --- ,לעקנַאי ---

 -- :ןעגיוא יד ןיא ףױרַא ןעטנוא ןופ טקוקעג םהיא םהיא יז טָאה ,טסורב

 .טסירק ַא ןערעוו טסליװ וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רעשיפ רעד ןַאוויא ,לעקנַאי

 ...טסירק ַא רע .,.דנַאל םרעקַא עכילטע ...גנידרַאפ ךיא סָאװ ,דנַאל בָאה ךיא

 ...קישזומ רעטונג ַא ןייז טסעוו ...ןעטייברַאעב רימ ןעלעוו דנַאל סָאד

 טקוקעג טָאה ןוא סַאלב ןעוועג זיא רע ,ןעננורּפשעגפיױא זיא לעקנַאי

 .ןעניוא עגידנעצשילב טימ רהיא ףיוא

 ןַאװיא --- ןהייצ יד ןעשיווצ טדערעגסױרַא רע טָאה -- ...? טסירק ַא --

 ..1 ? ןַאװיא ? טנָאזעג ריד סע טָאה

 ןעּפָאס ןעמונעג טָאה ןוא עלייוו ַא ףיוא ןערָאװעג ןעניוושנַא זיא רע

 .רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ רעווש

 : לוק ןעטקיטשרַאפ ַא טימ טדערעגסױרַא רע טָאה םעדכָאנ

 ...לעפייט ַא טזיב וד ,ריד ךיא גָאז ,טינ רימ וצ ךירק ,ַאשַאטַאנ ---

 ...! ַאשַאטַאנ ,ףױלטנַא ...ןעטיוט ךיד ?עוװ ךיא םוראוו ,רימ ןופ ףיוטטנַא

 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,ןעירשעגסיוא ַאשַאטַאנ טָאה -- !עקנַאי ---

 טימ זיא סוזעי ,לעקנַאי --- ,םערָא ןייז ףיוא ןעגנַאהעגנָא ךיז טָאה ןוא טרָא

 ...? וטסדער סָאװ ! ריד

 .ןענייוו ןעמונעג טָאה יז

 .ןעּפילכ ןעמונעג ךיוא טָאה ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה רע

 ,ַאיַאנדעיב ַאיַאמ אקולַאה ? רעגנַאװש ןיב ךיא זַא ,לעקנַאי ,טסייוו ---

 ךָאנ טנייוועג טָאה ןוא טגָאזעג םיצולּפ יז טָאה --- ?טציא ןייז טעװ סָאװ

 .רעכעה

 ַא םהיא טלָאװ רעצימיא יוװ ױזַא ,ןעגנורּפשענּפָא רהיא ןופ זיא לעקנַאי

 ןעמונעג טָאה ןוא ןָאהטעג ץבערק ַא טָאה ,ךיז ןופ ןעבעגעג סיוטש ןעקרַאטש

 .ןעגיוא עטשימוצ טימ ךיז םורַא ןעקוק

 טָאה -י- ! לעפייט ...! ? רעגנאווש וד ...? רעגנַאװש ...? רעגנַאװש ---

 ...! לעפייט ! לעּפייט ! ?עפייט --- ןעצכערק ןעמונעג רע
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 ןָאהטעג סיוטש ַא גיטסַאה רהיא טָאה ןוא רהיא וצ ןעפָאלענוצ זיא רע

 ,..! ! לעפייט --- .טסורב ןיא

 ערהיא טּפַאכעגמורַא ,ןָאהטעג ץכערק ַא טָאה ,דרע'רד ןָא ןעלַאפעג זיא יז

 ן'פיוא זענייוו ןעמונעג ןוא ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה ,דנעה עדייב טימ עינק

 ; ןיילַא ךיז וצ נידנ'הנעט ,לוק

 ףיז טָאה יז ?סָאװ ?סָאװ ..?עכילקילגנוא ,ןָאהט טציא ךיא ?לעוו סָאװ ,יִא

 ...פָאק ןופ ראָאה יד ןעסייר ןעמונעג ךיז טָאה ןוא םינּפ ן'פיוא ןעפרָאװעג

 ן'טימ טרעטיצעג ןוא רהיא ףיוא טקוקענ טָאה ,ןענַאטשעג זיא ?עקנַאי

 .רעּפרעק ןעצנַאג

 רעמָאי ןעדליװ ַא טימ רהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז רע טָאה ןַאד ןוא

 ...? ואדוא ...ַאשַאטַאנ --- : ךילטּפַאשנעדייל ,דליוו ןעשוק ןעמונעג יז טָאה ןוא

 ..,ןאדוא ...ַאשַאטַאנ

 טָאה ןעטייוו ןופ ...רערעטסניפ ךָאנ עלייוורעד ןערָאװעג זיא דַאװ ןיא

 ַא םינרעטסניפ רעד ךרוד טָאה םעד ךָאנ דלַאב ןוא רענוד ַא טרעהרעד יז

 ...גנַאלש רעגידרעייפ א יוװ ,ץילב א ןָאהטעג טכייכ
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 טוָאלעג טינ ןעלקנַאי טָאה ,רעננַאװש זיא ַאשַאטַאנ זַא ,קנאדעג רעד

 ? ןייז טציא טעוו סָאװ ...ןעהור

 ,ןערעגנַאװש לָאז לעדיימ ַא זַא ,ךאז ַאזַא טָאה םירעוּפ יד ייב ףרָאד ןיא

 ַא טימ זַא ,טסואוועג טָאה לעקנַאי ןוא ,דניז עסיורג ַא ריפ טנעכערעג ךיז

 -רעױּפ ַא ןופ ןערָאװעג רעגנַאװש לעדיימ עשיפרָאד ַא זיא קירוצ רהֶאי ראָאּפ

 קסלעסָאױָאנ ןופ חלג רעד ןוא ףרָאד ןופ םירעיוּפ יד ןַאד ןעבָאה ,רוחב ןעש

 טעוו ...לעדיימ רענעי טימ ןעבָאה הנותח דלַאװעג טימ רוחב םעד ןעגנואווצעג

 ...? ןעגניווצ ךיוא םהיא ןעמ

 ןעוז ,ןייז טעוו סָאװ ,ןע'דמש ךיז ליוו רע זַא ,ןיוש ןעמ טדער ףרָאד ןיא

 ...1 רעגנַאװש זיא ַאשַאטַאנ זַא ,ןעסיוורעד ךָאנ ךיז ןעמ טעװ ףרָאד ןיא

 טימ ףרָאד ץנַאג ןופ םירעיוּפ יד יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה לעקנַאי ןוא

 -נוא טסָאה וד : יירשעג ןעזייב ַא טימ ךָאנ םהיא ךָאנ ןעפיול רעבייוו ערעייז

 םוצ םוק ...דניק ןייד ,דניק ןייד זיא סָאד ...פעדיימ סָאד טכַאמעג ךילקילג

 ..1 םוק ,חלנ



 עב עיל ס2

 טכַארבעגפיונוצ םחיא טָאה דש ַא רַאפ סָאװ ? ןָאהט רע לָאז סָאװ ,ךַא

 ...! ַאשַאטַאנ ,יז ,לעפייט ַא זיא יז ,לעפייט ,לעפייט ,ךַא ...! ן'ַאשַאטַאנ טימ

 ! לעפייט ,לעפייט ,ךַא ...ןעסיוו טפרַאדעג ךָאד טָאה יז ? ןעזָאלעג יז טָאה סָאװ

 ...רהעמ טינ רעטציא ...ןָאהט וצ ןעבָאה טינ רהיא טימ רהעמ טעוו רע

 ,םורפ ןערעוו טעוװ רע ...ןעמהענוצ עירעלָאכ יד םהיא לָאז ,ןעברַאטש רע לָאז

 ...ןעװעטַאר םֶהיֵא לָאז רע ,ןעפלעה םהיא לָאז רע זַא ,טָאג ןעטעב טעוװ רע

 ןַאשַאטַאנ וצ טפַאשנעדייל יד םהיא טָאה ,ױזַא גידנעטכַארט ןוא

 םהיא ןיא ןעקיטשרַאפ טלָאװעג טָאה יז יװ ױזַא ,רעקרַאטש ךָאנ טעשטומענ

 יד ,דלַאו רעד ןעבעלּפָא טגעלפ ןעניוא ענייז רַאפ ןוא ...ןעקנַאדעג עלא

 -נעדייל טימ לופ ,ןעניוא עגידרעייפ ערהיא ...ַאשַאטַאנ ...זָארג יד ,רעמיוב

 ..רעּפרעק רעסייוו רהיא ...ענייז וצ ךיז ןעהיצ סָאװ ,ןעּפיל ערהיא ...טפַאש

 -וצרעדיוו םוא ,ןעטפערק ענייז עלַא ןעגנערטשנָא ןעזומ רע טגעלפ ןַאד ןוא

 ןייז ןיא טמערוטשעג ןעבָאה סָאװ ,סעילַאװכ עגידוז-נידלַאוװעג יד ןהעטש

 ...| ַאשַאטַאנ וצ טּפעלשעג םהיא ןעבָאה סָאװ ןוא המשנ

 טינ ןעמ טָאה ןעלקנַאי ,רערעדנַא רעד ךָאנ ךָאװ ןייא קעוװַא זיא ױזַא

 טָאה םינּפ רעד ,ןעלַאפעגנייא םהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד .ןענעקרעד טנעקעג

 ןיא ןָאהטעגניירַא ,טכַארטרַאפ ןעוועג גידנעטש ןיא רע .ןעגיוצעגסיוא ךיז

 .ןיילַא ךיז

 ,קילב רהיא ןעדיימסיוא טגעלפ ,ןעדימעגסיוא טציא רע טָאה ן'ַאשַאטַאנ

 ,ןעשַאװנייא ךיז רע טגעלפ ,טײברַא רעד ןופ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ...קוק רהיא

 רע טגעלפ ןענװַאד ן'תעשב ןוא ןענוװַאד ןעלעטש ףיז ?יטש רעד ןיא טנעלפ

 ...ףעיט ,ףעיט ןעצפיז רונ טגעלפ ,ןעקוק טינ םענייק ףיוא

 ןוא רעשיפ יד טרעדנואוועג טָאה ןעלקנַאי ןופ ךיז ןרעדנערעפ ַאזַא

 .רעטעפ ס'לעקנַאי ,ןעל'םהרבא 'ר ךיוא

 רעטלַא רעד ןוא .הבושת טוהט לעקנַאי זַא ,ןעגָאז טנעלפ רעב-שריה

 -שריה ,םהיא זַא ,ןעצרַאה ןיא ןיילַא ךיז ןע'רסומ ןוא ןעטכַארט ןעמהענ טגעלפ

 ,המשנ עגידניז יד ןעגעוו ןָאהט וצ רהעלק ַא טייצ ךיוא ןיוש זיא ,ןיילַא ן'רעב

 וצ טרעהעגפיוא ןוא ץרַאה רהעמ טימ ןענװַאד וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע ןוא

 ןופ תוכז רעד זַא ,ןעגָאז טגעלפ ל'םהרבא 'ר .ןענוװַאד ן'רַאפ סוכ םעד ןעכַאמ

 'ר ןוא .םורפ ןערעו לָאז לעקנַאי זַא ,ןענַאטשעגניײב ןעטרָאד זיא { םוחנ

 .טייקמורפ ס'לעקנַאי ןופ תחנ ןעבילקעג טָאה ?'םהרבא
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 "םיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןע'נמלז ףיוא טקריוועג ךיוא טָאה סעלַא סָאד

 רעטנוא טבורּפעג לָאמ ראָאּפ ַא טָאה רע .ןעלקנַאי טימ ןעגעירק וצ טרעהעג

 -טנעעג טשינ רעבָא םהיא טָאה לעקנַאי ,"ןעליוב , ןעּפעשטרַאפ וצ םייצ רעד

 םעד ףיוא זַא ,ךיז טהעטשרַאפ .הור וצ ןעזָאלענ ןמלז םהיא טָאה ןַאד ,טרעפ

 ןעזייווסיורא ןעמונעג טָאה ?עקנאי סָאװ ,דנַאטשמוא רעד טקריוועג ךיוא טָאה

 ...| ַאשַאטַאנ וצ טייקניטליגכיילג ַא

  ,ענעבָארגעגנייא ןא יו ,בוטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא ךיוא זיא ַאשַאטאנ

 יז טגעלפ ןעטרָאג ןיא רעדָא ףיוה ן'פיוא עלעקניוו ַא ןיא ?יטש רעד ןיא ןוא

 ...ןענייוו ,ןענייוו טּפָא

 ,ןעיירש ,ןעצכערק טגעלּפ .ניהורנוא ןעמָאלש טציא טגעלפ לעקנַאי

 : ןושל ןעשרעיוּפ ףיוא ןעיירש רע טנעלפ לָאמטּפָא ,ףָאלש ןופ ןעווַאר

 ".,.! ןעטיוט ךיד לע ךיא ! קעװַא ,קעװַא ,לעפייט ,

 ןעבָאה ןוא שיט םורַא ןעסעזעג רעשיפ יד ןענייז ,גָאט ייב ַא ,לָאמנייא

 סָאװ רוי ןענייז ייז .ןענַאקפיוא טעוװו רַאװַאמַאס רעד ןענַאװ זיב טרַאװעג

 | .,ףָאלש ןופ ןענַאטשעגפיוא

 ןעקור ן'טימ רַאװָאמַאס ןעבענ טעשטרָאקעגפיונוצ ןעסעזעג זיא ַאשַאטַאנ

 רעב-שריה .רַאװַאמַאס ן'פיוא טקוקעג טכַארטרַאט טָאה ןוא רעשיפ יד וצ

 טָאה ,דרָאב עסייוו עננַאל ןייז טעלנעג טָאה ,טרָא ןייז ףיוא ןעסעזעג זיא

 ַא טרעכיורעג טָאה ןמלז .טצענענעג קַאמשענ טָאה ןוא קַאבַאט טקעמשעג

 ,ףיוה ן'פיוא רעטסנעפ ן'כרוד טקוקעגסױרַא טכַארטרַאפ טָאה ןוא סָאריּפַאּפ

 -רָאב א ןעגנַאנעגמורַא זיא ןאוויא .ןַאטפַאק ַא םענייז טעטַאלעג טָאה עצַאח

 'ףיוה טָאה ןוא ,ןעקור םעד ,ּפָאק םעד טצַארקעגנ טָאה ,בוטש ן'רעביא רעסופ

 ,טצענעגעג לוק ן'פיוא

 ענעפרָאװאוצ טימ סעטַאילַאּפ עטשרעטנוא יד ףיוא ןענעלעג זיא לעקנַאי

 ...ןעפַאלשענ טָאה ןוא סיפ ןוא דנעה

 עּפעשט :ןעיירש ןוא ףָאלש ןופ ןעווַאר ןעמונעג לעקנַאי טָאה םיצולּפ

 ..1 ואדואדוא .,.! דיא א ןיישז .,.טינ עּפעשט ,טינ

 -ענוצ ךיוא זיא ַאשַאטַאנ .םהיא וצ ןָאהטענ ףרָאװ ַא ךיז ןעבָאה עלַא

 -עלעג זיא לעקנַאי ואוו ,סעמאילאּפ יד וצ ענעקָארשוצ ַא ,עסַאלב א ןעגנורּפש

 ,.טלעסיירטעג ךיז ןוא םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ,ןענ

 .טעװַארעג טָאה ?עקנַאי



 עפ עיל 54
 6 ר ירא ר טו

 ! לעקנַאי --- .עציילּפ ן'רַאפ ןָאהטענ ?עסיירט א םהיא טָאה רעב-שריה

 .טרעטיצעג טָאה ןוא טנערעגפיוא ןעננולקעג טָאה לוק ס'רעב-שריה ןוא

 ןעמונעג טָאה ,ןעגיוא ענעקָארשוצ ענייז טנעפעעגפיוא טָאה לעקנַאי

 ךיז םורַא סעּפע ןעכוז לָאז רע יו ױזַא ,רעטשימוצ א יװ ךיז םורַא ןעקוק

 סָאװ ,ןערעטש םעד ןעשיוו ןעמונעג ,טצעזעג ךיז טָאה ,סעכילקערש סָאװטע

 .ןָאהטעג ץפיז ןעפעיט ַא טָאה ןוא ,סייווש טימ ןעסָאגעב ןעוועג ןעצנַאג ןיא זיא

 זיא סָאװ ,ן'ַאשַאטַאנ רענעקָארשוצ רעד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע

 רע טָאה ןאד .ּפָאק םעד טרהעקענּפָא ךיילג טָאה ןוא ,םהיא ןעבענ ןענַאטשעג

 .ןעגיוושעג ןוא ן'רעב-שריה ףיוא ןעניוא ענרעזעלג עּפמעט טימ ןעקוק ןעמונעג

 רעב-שריה רעטלַא רעד טָאה --- ? גידנעטש ריד ךיז ט'מולח סָאװ ---

 .ןעגיוא עגיד'תונמחר טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,ןעלקנַאי וצ טעדנעוועג ךיז

 טוהט שאו --- טקיטשרַאפ טגָאזעג לעקנַאי טָאה --- רעכ-שריה יבר --

 -ּפָארַא טָאה ןוא ן'ַאשַאטַאנ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רעדעיוװ טָאה רע -- ...? ןעמ

 .ןעניוא יד דלַאב ןעזָאלעג

 א טימ רעב-שריה טנערפעג טָאה -- ??עקנַאי ,ןָאהט וטסליוו סָאװ ---

 ,דניק קנַארק א סנייז וצ טדער סָאװ ,רעטָאפ ַא ןופ ןָאט ןעכייוו

 ,ןעזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד ןעטלַאהעג ןוא ןעניוושעג טָאה לעקנַאי

 טגערפעג רעדעיו טָאה -- ?לעקנַאי ,ןָאהט סעּפע טסליוו וד --

 ,רעב-שריה

 -ייווש זיא ,ןָאהטעג ץפיז א רונ טָאה רע ,טרעפטנעעג טשינ טָאה לעקנַאי

 ןָאהטנָא ןעמונעג גידנעגייווש ןוא סעטאילאּפ יד ןופ ןעכָארקעגּפָארַא גידנעג

 | ...לעוויטש עשרעשיפ ענייז

 יד .ןעפיש יד ףיוא דָאװענ םעד טגניילעגסיוא ןיוש ןעבָאה סרעשיפ יד
 ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןעדנובעגוצ ,גערב םייב ןענַאטשענ ןענייז ןעפיש ייווצ

 :ףיש ןייא ןיא טצעזעג ךיז ןעבָאה ן'עצַאח ןוא ן'רעב-שריה טימ לעקנַאי

 ףיוא ; ןעטימ ןיא עצַאח ןוא לור םייב רעב-שריה ,סעלסָאיװ יד ייב לעקנַאי

 ,סעלסָאיװ יד ייב ןאוויא ןוא ?ור םייב ןמלז ןעסעזעג זיא ףיש רעדנַא רעד

 טָאה סע .קסלעסָאװַאנ ףרָאד ן'רעטניה טלעקייקרעפ ןיוש ךןיז טָאה ןנוז יד

 טגעלעג ךיז ןעבָאה סגעטָאש עצרַאוװש ; ךַאלרעטסניפ ןערעוו וצ ןעביוהעגנָא

 .ַארעזָא רעדנעצשילב רעד רעביא
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 ןעביוהעגנָא ןיוש ןעבָאה טכענ יד ; ןעזָאלבעג טָאה ?עטדניוװ רעטלַאק ַא

 .ןָא דלַאב טמוק טסברעה רעד זַא ,טנָאמרעד ןעבָאה ןוא רעטלעק ןערעוו וצ

 ענעמיר טימ רעדיילק עמערַאוװ ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג ןענייז רעשיפ יד

 עטיירב ןיא ןוא הושדנַאה ענמיר עסיורג טימ ,טנערָאפ ןופ רעכוטרַאפ

 ,לעוויטש עגנַאל עשרעשיפ

 רעב-שריה ךיז טָאה םיצולּפ ,ןערהיר ןעמונעג ןיוש ךיז ןעבָאה ןעפיש יד

 "ויהעג טָאה רע ,בוטש ןיא עקשוּפ קַאבַאט ןייז ןעסעגרַאפ טָאה רע זַא ,טּפַאכעג

 .עקשופ רעד ךָאנ ןעלקנַאי טקישעג טָאה ןוא ןעפיש יד ןעלעטשּפָא ןעס

 -עגסױרַא טָאה ןוא ַאשַאטַאנ ןעסעזעג זיא רעטסנעפ ןעבענ בוטש ןיא

 זיב ,לָאמ עלא ןעוועג זיא רענייטש רהיא יו ,גידנעטרַאו ,ארעזָא םוצ טקוק

 ןעטימ ןיא ןערהָאפסױרַא ןעלעוו ,נערב ןופ ןערהָאפּפָא ןעלעוו ןעפיש יד ןענַאװ

 ןהעז יז טעװ ןַאד ,רעטסנעפ ן'כרוד ןהעז טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ַארעזָא

 .ןעלקנַאי

 ...זיוה םוצ ןיילַא גידנעהעג ,ןעלקנַאי ןהעזרעד טָאה יז

 ףיוא גיוא םהיא טימ ןעוועג טינ ןעכָאװ ראָאּפ ַא ןיוש זיא יז ...! ןיילַא

 טָאה יז ...ןערהָאי יד ןעטלָאשרעפ ךיז טָאה יז ,ןעטילעג רעווש טָאה יז ...גיוא

 וצ ןעסירעג ךיז טָאה רעּפרעק רהיא ; טרָאװ ןייז ,קוק ןייז ,קילב ןייז טכוזעג

 ...ןעדימעגסיוא יז טָאה רע רעבָא ,םענייז

 טימ רלַאװ ןיא ןעפיול יז טנעלפ טכאנ ייב סגָאטיײרּפ ייווצ עטצעל יד

 -ליטש רעד ןיא ןוא .ךילנהעוועג יו ,יז טעטרַאוװרע לעקנַאי זַא ,גנונעפָאה רעד

 -נעדייל ןעגנילק טגעלפ סָאװ ,?וק רהיא ןערעה ךיז טגעלפ טכַאנ רעד ןופ טייק

 !לעקנַאי, : םימחר טימ ןעפור ,ךיז טכַאד ,טנעלפ סָאװ ,ךילטרעצ ןוא ךילטפַאש

 "....! ?עקנַאי

 ןייז טימ דלַאװ רעד ןערעפטנע רהיא ןענעלפ יירשעג רהיא היוא ןוא

 ןעלערט ערהיא טימ לַאגיטכַאנ יד ,ןעסּפיּפ רעייז טימ ךַאלעניופ יד ,ןעשזושז

 טינ רהיא טגעלפ ,לעקנַאי ,ןיילַא רע רונ ,ןעקַאװק רעייז טימ ןעשארפ יד ןוא

 ....ןערעפטנע

 ...רעפטנע ןייק --- "! ?עקנַאי ! לעקנַאי,

 ,תולוק רעדנעזיוט יד וצ ןוא ,זָארג יד ףיוא ןעפרַאװ ךיז יז טנעלפ ןַאד

 -נעדייל ַא ,לוק ַא ךָאנ ןהעטשוצ טגעלפ ,דלַאװ ןיא ןעגָאדטעג ךיז ןעבָאה סָאװ

 ..ץכערק ַא יװ ,רעליטש ַא ,רעטקיטשרעפ ַא ,רעכילטפאש
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 טהעג סָאװ ךָאנ ...ןילַא ןהעז םהיא טעוװ יז ...ןיילַא רע טמוק טציא

 רשפא ..,רעקרַאטש ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה טסורב ןיא ץרַאה רהיא ןוא ...? רע

 ...ןייֵלַא ןעביילב ךיוא רהיא טימ רע ?יוו

 טימ ןוא ריהט םוצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,ןעגנורּפשעגפיוא זיא יז

 .ןענעפע ךיז לָאז ריהט יד ,ןעטרַאװ ןעמונעג יז טָאה ןעניוא ענידנעצשילב

 ןָאהטעג ףרָאװ א אשטשטאנ ךיז טָאה ,ריהט יד טנעפעעג טָאה לעקנַאי ןעוו

 ,עטרעווילנרעפ ַא יו ,םהיא ףיוא ןעגנעה ןעבילבעג זיא ,זלַאה ן'פיוא םהיא וצ

 -נעטעב טימ גידנעקוק ןוא םענייז וצ ןערעטש ןעסייה רהיא גידנעסערּפ םוטש

 ...ענייז ןיא ןעגיוא ענידנענערב ןוא עגיד

 ןענידוז רהיא ,רעּפרעּק ןעמערַאװ ,ןעכייוו רהיא ךיז ףיוא גידנעלהיפ ןוא

 ימ ענייז ןיא טקוקעג םוטש ןעבָאה סָאװ ,ןעניוא עדנעצשילב ערהיא ,םעהטָא

 וצ ןעבייהנָא טלָאװעג טָאה רע .ןערָאװעג טשימוצ רע זיא -- ,טעבעג אזַא

 ,ךיז ןופ ןעסיױטשּפָא טלָאװעג יז טָאה רע ןוא ..."! קעװַא ,לעפייט , : ןעיירש

 טָאה ,רענ'עגושמ א יוװ ,ךיז וצ טקירדענ יז רע טָאה םעד טָאטשנָא רעבָא

 יד וצ טּפעלשעג יז טָאה ןוא ...'!ַאשַאטַאנ !אשאטאנ, :טעצפעשעג

 | ...סעטַאילַאּפ

 יד טפּפמעקעג ױזַא טָאה רע עכלעוו ןענעג ,טפַאשנעדייל עצנַאג יד

 עגיטכעמ ַא יו ,המשנ ןייז ןיא ןעביוהעגפיוא םיצולּפ ךיז טָאה ,טייצ עטצעל

 , 6 א א א 4 . .   .םומ ןייז ט'רוכש'רעפ טָאה ,עילַאװכ

 ס'רעב-שריה טימ בוטש ןופ סױרַא זיא רע ןעוו ,םורַא טייצ רעצרוק א ןיא

 עצנַאג יד יװ ,ךילקילגנוא רהעמ ךָאנ טלהיפענ ךיז רע טָאה ,עקשוּפ קַאבַאט

 ,טָאג ייב ןעטעבעג ךיז ?לעיפ ױזַא ,ןָאהטעג הבושת ?לעיפ ױזַא ...טייצ

 ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו יו ,לעפייט ןייז זיא יז ,?עפייט ,ךַא ...םיצולּפ ןוא

 ,..םהיא טנערב חומ ןיא זַא ,טלהיפעג טָאה רע ...!?רהיא
 22 הא * 

 ץראווש ,ץרַאװש ...ערעטסניפ ַא ,עצראווש א ןעוועג זיא טכַאנ עזעיד

 -עגפיונוצ ךיז ןעבָאה לעמיה רעד ןוא ףרָאד רעד ,דלַאװ ועד ,גרעב יד .םורַא

 סָאד ןופ סנייא ןעדיײשּפָא טנעקעג טינ טָאה ןעמ ןוא םענייא ןיא ןעסַאג

 .סערעדנַא
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 ןעיִאוו רעטייוו ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .ליטש ןעוועג זיא םורַא ןוא םורָא

 ,דלַאװ ןיא טכליהעג טָאה סָאװ ,ףלָאװ ַא ןופ

 ןעבָאה רעשיפ יד ...ַארעזַא רעד רעביא ןעזָאלבעג טָאה דניוו רעטלַאק ַא

 ןופ ענייא ןערהָאפענּפָא ןענייז ןעפיש יד .דָאוװעג םעד ןעפרַאװרַאפ ןעמונעג

 ,ןוא ,טייז רעדנַא רעד ןיא עטייווצ יד טייז ןייא ןיא ענייא --- רערעדנַא רעד

 טציא טָאה סָאװ ,רעסַאװ ןיא דָאוװענ םעד ןעפרָאװעג ייז ןעבָאה ,נידנערהָאּפ

 ןעבָאה דלַאב .סינרעטסניפ רעטכידעג רענימורַא רעד ןופ סאלב ןּהעזעגסיוא

 ןעמונעג ןעבָאה רעשיפ יד ,ןערהָאפּפעמַאוװצ רעטנהענ ןעמונעג ךיז ןעפיש יד

 -ענוצ ןעוועג זיא סָאװ ,"דָאראװלַאק , א ףיוא דָאוװענ ןופ קירטש יד ןעהיצ

 .ןעהערד ןעמונעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ןוא ,ףיש םוצ טכַאמ

 ןערהָאפעגוצ רעשיפ יד ןענייז ,דָאוװענ רעד ןעזעיוועב ךיז טָאה סע ןעוו

 יד וצ ענייא ןעפיש יד ןעדנובעגנָא ןעבָאה ,טנעהַאנ ערעדנַא יד וצ ענייא

 ארעזַא ןיא רעקנַא םענרעזייא ןעסיורג א ןעזָאלענּפָארַא ןעבָאה ,ערעדנַא

 ןַאד ןוא ,טרָא ןייא ףיוא ןעפיש יד ןעטלַאהנייא לָאז סָאװ ,קירטש ַא ףיוא

 יד טימ דָאװענ םעד רעסַאװ ןופ ןעהיצ ןעמונעג דייהרעגידנעהעטש ייז ןעבָאה

 .דנעה

 זייווכעלסיב טרעוו דָאוװענ רעד ...רעסַאװ ן'פיוא ךיז ןעגיוו ןעפיש יד

 ךיז דָאװענ ןופ לעגילפ א ףיוא טָאה טָא ..ןעפיש יד ןיא טגעלעג ןוא טּפעלשעג

 ,רעבליז יו ,סע טעצשילב סינרעטסניפ רעד ךרוד ןוא לעשיפ סייוו א ןעזיוועב

 ...ןעפיױלטנַא וצ טכוז ,ךיז טפרַאוו סע

 ןעּפַאלק וצ ןָא טביוה ןעמ ,רעשיפ יד ןופ רעצימיא טגָאז *! סעקטָאלּפ ,

 טינ ךיז ןעלָאז ייז ,שיפ יד ןעלמוטוצ וצ םוא ,עלסָאױװ ַא טימ רעסַאװ ןיא

 ..,דָאווענ ןופ ןעסיירסיורַא

 סָאװ ,קַאז םעד ןיא ...ןערָאװעג טּפעלשעגסױרַא דָאװעג רעד זיא דלַאב

 רעשימ יד .שיפ םורַא ךיז ןעפראוו ,דָאװענ ן'כָאנ רעטניח ַא ךיז טהיצ

 ,..ףױרַא קעד ן'טימ םוא םהיא ןערהעק ןוא ףיש ןיא קַאז םעד ףױרַא ןעּפעלש

 | ...ףיש ןופ קעד ץפיוא שיפ ןופ ךיז ןעלּפַאצ ַא ךיז טרעה דלַאב
 ,...רעטייוו ןערהָאפ רעשיפ יד ..,םורַא רעטסניפ ,רעטסניפ

 שריה .ערעדנַא יד ןאוויא ,סעלסָאיװ יד טימ ףיש ןייא טרעדור ?עקנַאי

 -שריה ןעשיווצ ןעטימ ןיא טציז עצַאח .לור ן'טימ ןעוועריק ןמלז ןוא רעב

 ,ףיש ןופ רעסַאװ סָאד לעפָאש ַא טימ טסיג ןוא ןעלקנַאי ןוא ן'רעב
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 ןיא ךיז ןעגעוועב ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא ןעדנובענוצ ןענייז ןעפיש יד!

 ן'רעביא סעלסָאיװ יד ןופ ןעּפַאלק סָאד ךיז טרעה סע .סינרעטסניפ רעד

 ,סנעטָאש עלעקנוד יװ ,ןערעדנַא םעד רענייא סיוא ןעהעז רעשיפ יד .רעסַאװ

 ,קירוצ ןוא ןיהַא ךיז ןענעוועב סָאװ

 ןעבָאה ןעפיש יד ,דניוו רעקרַאטש ַא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה םיצולּפ

 ןעבָאה ןעלעװ יד ;ןעטייז עדייב ףיוא ןעפרַאו ןוא ןעגיוו ןעמונעג ךיז

 ױזַא ,ןעידוה רעדליוו ַא ןערעה ןעמונעג ךיז טָאה דלַאװ ןופ ; ןעשיור ןעמונעג

 ..לֶאמ ןייא טימ ןעשזושז וצ ןעביוהעגנָא ןעטלָאװ רעמיוב רעדנעזיוט יו

 ...ןעטייז עלַא ןופ ןעפייפ ןעמונעג טָאה סע

 ."בידעג רעד ךרוד ?וק ס'רעב-שריה םיצולּפ ךיז טרעה -- טכַאנ א ,ונ --

 ; רוטַאנ רעד ןופ רעדליּפעג םעד ךרוד ןוא סינרעטסניפ רעט

 .נערב ן'טימ רעטנהענ רהָאּפ ,לעקנַאי .םערוטש ַא ןייז טעוו סע ---

 רע טָאה ןאד ,ןערָאװעג ןעניװשנַא עלייו ַא ףיוא זיא רעב-שריה

 | : טדערעג רעטייוו

 רימ ...יאדוא גיצנַאװצ רחָאי ַא .,.טכַאנ ַאזַא טָאהעג טינ גנַאל ןיוש ---

 ןג ןעניטכיל ַא ,םוחנ .טכַאנ ערעטסניפ ַאזַא ןיא לָאמַא ןערהָאפעג ןענייז

 ַא זנוא ייב טלהעפעג טָאה סע .ןערהָאפעג ךיוא זנוא טימ טלָאמעי זיא ,ןדע

 ןיא רע ,רוציקה ...טכַאנ א ףיוא ןעטעבעגנייא םהיא רימ ןעבָאה ,רעשיפ

 ןעביוהעגפיוא ריד ךיז טָאה םיצולּפ ..,לעקנַאי רעטציא יוװ ױזַא טָא ןעסעזעג

 עגנַאל וצ זנוא ,םוחנ ...ןערהעק ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעפיש יד ...םערוטש ַא

 רעה רעטציא יװ טָא ...ןענייוו ןעמונעג טָאה ,ןעקָארשרעד ךיז טָאה ,רהָאי

 ...יודיוו טגָאז ןוא טנייוו רע יו ,ךיא

 ַא טרעהרעד םיצולּפ ךיז טָאה --- ! רעב-שריה יבר ! רעבישריה יבר ---

 .ןעלקנַאי ןופ יירשעג רעטלעפייווצרעפ

 ? סָאװ ---

 -שריה טגערפעג רעדעיוװ טָאה --- ? ?עקנאי ,טגָאזעג סעּפע טסָאה וד ---

 .רעפטנע ס'לעקנַאי גידנעטרַאוװרע ,רעיוא ןייז טגנערטשעגנָא טָאה ןוא ערב

 -נעפיול ַא ןופ לעמרומעג ַא יו ,ןעשטרוב ןעליטש ַא טרעהרעד טָאה רע

 ,.,פ'רעסַאװ ןעד

 ...1 לעקנַאי ,עמש תאירק טסנעייל וד ---

 ...רעטייוו טרעהעג ךיז טָאה ןעשטרונ רעד .טרעפטנעעג טיִנ טָאה ?לעקנַאי

 ְו
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 םעד .ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה ןוא טגערפעג טינ רהעמ טָאה רעב-שריה

 סָאד .ןעצרַאה ן'פיוא עקלומ ןערָאװעג םיצולּפ זיא ן'רעב-שריה ןעטלַא

 -געזיוט טימ טכליהעג טָאה סָאװ ,דלַאװ ןופ ןעידוה סָאד ,דניוו ןופ ןערעמָאי

 -עגמּורַא טָאה סָאװ ,סינרעטסניפ עקיד יד .ןעשנעמ ןופ יו ,ןעצכערק רעד

 סָאד םהיא ןעבענ טנעהָאנ ָאד ןוא ,טלעוו עצנַאג יד ,ךיז טכַאד ,טלעקיוו

 סָאד -- עמש תאירק טנעיילעג טָאה סָאװ ,ןעלקנַאי ןופ ןעשטּפעש ליטש

 זיא גידנעליוו טינ ןוא המשנ ןייז ןיא ארומ א יו ןעפורעגסורַא טָאה סעֶלַא

 ןייז ןופ רעדליב עטסנירעיורט יד ןעטָארטעגסױרַא שינעכעדעג ןייז ןיא

 | ...ןעבעל

 "! יױלימָאּפ ,עשזָאב , : טעצּפעש ןַאוװיא יו ,טרעהעג ךיוא ךיז טָאה סע

 ,ן'נמלז ןופ ןעצפיז סָאד ןוא ן'עצַאח ןופ "עלעטַאט ,העוו יא , רעד

 עלַא ףיוא ךיז ןערהעק ןוא ךיז ןעגיוו ןעפיש יד ,טרעמָאי דניוו רעד ןוא

 ....םעידוה דלַאװ רעד ןוא ןעשיור סעילאװכ יד ...ןעטייז

 :יירשעג רעטלעפייווצרעפ ס'לעקנַאי טרעהרעד רעדעיוו ךיז טָאה ָאד ןוא

 ..! רעב-שריה יבר --

 ןוא טייוו ,טייוו ןעגָארטעגרעדנַאנופ ךיז טָאה יירשעג גיזָאד סָאד ןוא

 .ןעטייז עלַא ןיא ןעגנולקענּפָא יו ,ךיז טכַאד ,טָאה

 .ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז טָאה רעב-שריה

 םענעקָארשוצ ַא טימ טגערפעג רע טָאה -- ?לעקנַאי ,ריד זיא סָאװ ---

 .לוק

 ןופ םינרעטסניפ עכילקערש יד ןעקַארשעג ןעלקנַאי טָאה טייצ עצנַאג יד

 ץרַאװש ױזַא -ַאפרעד זיא טכַאנ יד זַא ,טביולנעג טָאה רע ןוא טכַאנ רעד

 ךָאנ ן'ַאשַאטַאנ טימ טגידניזעג רעהירפ טָאה ,לעקנַאי ,רע ?ייוו ,גיד'ארומ ןוא

 ןעמונעג טָאה םערוטש רעד ןעוו ןוא ...ןָאהט הבושת ןופ טייצ עגנַאל אזַא

 -עבעל ַא ןיא סינרעטסניפ עזעיד סָאד ,טכַאדעג ןעלקנאי ךיז טָאה ,ןעוועשוב

 סָאװ ,ףיז טרעזייב סָאװ ,טרעמָאי סָאװ ,טיירש סָאװ ,שינעפעשַאב עניד

 ...ןעלקנַאי ,םחיא ,םהיא ןעקיטשרעד ?יוו סָאװ ןוא טעצכערק

 םעד ןיא ןוא דלַאװ ם'נופ ןעצכערק םעד ןיא ,דניוו ם'נופ רעמָאי םעד ןיא

 סָאװ ,תולוק עגיד'הזגור ,עזייב טרעהעג רע טָאה סעילאוװכ יד ןופ ןעשיור

 ...טעשַארטסעג םהיא ןעבָאה

 ןיא םוחנ ױזַא יו ,השעמ ןייז טלהעצרעד טָאה רעב-שריה ןעוו ןוא
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 ךיז טָאה םהיא ...ןערעטיצ ןעמונעג לעקנַאי טָאח ,יודיוו טגנָאזעג ןוא ןעסעזעג

 דנורגּפָא ןעצרַאוװש ,ןעפיט ,ןעפעיט ַא ןיא ףךיז טנעוועב רע זַא ,ןעבעגעגסיוא

 ,ןעטַאט ןייז ןופ טלַאטשעג ןעכילקערש םעד רע טהעז ךיז ןופ טייוו טינ ןוא

 .ןעניוא עגיד'ארומ טימ םהיא ףיוא טקוק סָאװ

 ןעמונעג טָאה ןוא "! רעב-שריה יבר , : ןוהטענ יירשעג ַא רע טָאה ןַאד

 | ...עמש תאירק ןענעייל

 טביוה טלַאטשעג עזעיד זַא ,ןעטכַאד ןעמונעג ןעלקנַאי ךיז טָאה םיצולּפ

 טקור ןוא רעכעה ,רעכעה טסקַאװ ,דנורנּפָא ןעצרַאװש םעד רעביא ףיוא ךיז

 ַא ייז ,לעקנַאי ,דיא ַא ייז, .ןעלקנַאי וצ ,םהיא וצ רעטנהענ ,רעטנהעג ּךיז

 סָאװ ,לוק ס'רעטָאפ ןייז טרעהרעד רע טָאה "1 ןעפָארטש ןעמ טעוו יא .דיא

 רעדייא ,טכַאנ רענעי ןיא יו ,טקיטשרַאפ ױזַא ,ךאווש ױזַא ןעגנולקעג טָאה

 | ...ןעברָאטשעג זיא רע
 ןוא ,לוק ןייז טימ טינ ןעיירש ןעמונעג ?עקנַאי טָאה -- !יִא !יֵא --

 ,רעסַאװ ןיא סעלסָאיװ ןופ לַאפ ַא טרעחרעד ךיז טָאה םעדכָאנ דלַאב

 -שריה ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה -- ??עקנַאי ,ןָאהטעג וטסָאה סָאװ --

 ליוו רע ,סעלסָאיװ יד ןעפרַאװעגניײרַא טָאה רע ,ענושמ זיא רע ,יַא --- רעב

 ...} גערב םוצ ךיג ףיוא רערור ןַאוװיא ,ןעקנירטרעד זנוא

 טימ לעקנַאי ןעירשעג טָאה -- !טעװעטַאר ! טעװעטַאר ,יא ,,יא -- = |

 ךיז טלָאװ רע יו ,טַארוקַא ,ףיש ןיא ןעזיוּפ ןעמונעג טָאה ןוא תולוק עגיד'המיא

 ,..! טעװעטַאר --- : ןעטלַאהעב ןעצימיא ןופ

 -ָארשוצ ס'עצַאה טרעהרעד ךיז טָאה --- ! רעלענש ,ןַאװיא ,רהָאּפ --

 ,לוק רענעק

 טָאה ןוא לור ןָא ןעניובנעלע ן'טימ טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רעב-שריה

 .גערב םוצ ןעפיש יד ןעטפערק עֶלַא טימ ןעוועריק ןעמונעג

 ,לוק ס'לעקנַאי טרעהעג ךיז טָאה -- ...! טעוװועטַאר ! טעװעטַאר ---

 . ..ןןענרעוו ךיס ליוװ רע ...| רע שזיא טָא ....! טהעשז ! טהעשז --

 ,יא ..טינ עּפעשט .,,טינ עּפעשט ..ריא א ןיישז ,ריא א ןיישז ,עלעטַאט

 ...1 טעווע-ע-עטַאר

 ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע ; ןָאהטעג רהעק ןעקרַאטש ַא ךיז טָאה ףיש יד

 "רַאפ בלַאה ַא םעדכָאנ דלַאב ןוא רעסַאװ ןיא רעּפרעק ןערעווש ַא ןופ אפ

 ...ןעסירוצ ןוא טּפַאכעגרעטנוא טָאה דניוו רעד ןעכלעוו ,לוק רעטקיטש
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 קערש טימ טָאה --- ! ארעזַא ןיא ןעפרַאוװעגניירַא ךיז טָאה לעקנַאי ---

 העוו ,נערב םוצ ךיג ףיוא ,יורמטש סעילוק ךָאנ --- .רעב-שריה ןעירשעגסיוא

 | ...| רימ זיא העוו ! רימ זיא

 יד ...טעידוה דלַאװ רעד ,ןעשיור סעילאוװכ יד ,טרעמָאי דניוו רעד ןוא

 גערב םוצ סינרעטסניפ רעטכידעג רעד ןיא ךיז ןעגעוועב ןעלקנַאי ןהֶא ןעפיש

 יד ןופ ןעצמיז םעד דניוו רעד טנַארטוצ סינרעטסניפ רעזעיד ךרוד ןוא וצ

 ...ן'רעב-שריה ןופ ןעצכולש ןעטקיטשרעפ םעד ןוא רעשיפ

 ,קרָאי וינ ,1898 ,ונוי



 ,י,רחאי 17 ןעוועג טלא ןַאד ןיּב ךיא
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 גינייוועניא רימ ןיא טָאה המשנ יד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןעבעל ןופ םָארטש רעסייה רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג ןיא סָאד ...ןעגנוזעג
 ...וורענ ןעדעי ןיימ ןיא ,רעדָא ןעדעי ןיימ ןיא ןעדָאזעג ןוא טכָאקעג טָאה
 ןופ ןעסירעג ךיז טָאה ,טלעּפַאצעג ךיז טָאה טסורב ןיימ ןיא ץרַאה סָאד ןעוו
 ןעוו ...טלעוו רעצנַאג רעד טימ ןוא ןעבעל ן'טימ טייהנעדעירפוצ ןופ ,החמש
 בָאה ןעשנעמ עלַא ,רוטַאנ רעד ןיא ךַאז רעדעי ןיא ןעוו ,ןעשנעמ ןעדעי ןיא
 ,טכודעג ךיז טָאה רימ ןוא ןעגיוא עטבעילרעפ טימ טכַארטעב ןַאד ךיא
 רימ יו ...ןעגיוא עטבעילרעפ עבלעז יד טימ ךיוא רימ ףיוא ןעקוק ייז זַא
 -נײרַא ,טיירב ,טיירב סמערָא עניימ ןעטײרּפשסױא ןעלעוו ןַאד ךיז טגעלפ
 ערהיא טימ ,ןעשנעמ ערהיא טימ טלעוו עסייוו עצנַאג יד ייז ןיא ןעמהענ
 -ןרָאק ענעדלָאג ערהיא טימ ,ןעמולב ערהיא טימ ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו
 ןעמהענניירַא --- ,לעמיה ןעיולב ,ןעטייוו ,ןעטייוו רהיא טימ וליפא ,ןעגנַאז
 עכילקילג טימ ןענייוו ,ןענייוו ןוא ,ןעכַאל ןוא ,ןעשוק ןוא ןעקירד ,ןעקירד ןוא
 ,ןעבעל םעד וצ עכעיל ןופ ,טלעוו רעד טימ החמש ןופ ןערהערט עגידלושנוא
 -םטרובענ ןיימ ןיא טסברעה רעגיד'הרוחש-הרמ רעד ולימא ...ןעשנעמ יד וצ
 םענעיילב ,ןערַאס ןייז טימ ,םינּפ ןערעטסניפ ןייז טימ טסבעטיוו טדָאטש
 ךימ רַאפ טָאה --- עטאלב ענייז טימ ,?לעדנעגער ןעטלַאק ןייז טימ ,לעמיה
 . . ,ןח ןערעדנוזעב ַא ,ףושכ ןערעדנוזעב ַא טָאהעג ךיוא

 ...!רהֶאי 17 ןעווענ טלַא ןַאד ןיב ךיא ,רעזעל ,ךַא
 ךימ ןעוו --- ןעוועג סע זיא תוכס רַאּפ געט ייווצ --- טייצ רענעי ןיא סא

 םיצולּפ זיא ,סעמרַאװ ןעסעגעג ןעבָאה ןוא שיט םורַא ןעסעזעג ןענייז עלַא
 רעד .ףעירב א טגנַאלרעד זנוא טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא רעגערט-ףעירב רעד
 ןיא .רעּפעינד ן'ייב ווָאליהָאמ ןופ על'הוח עניזוק ןיימ ןופ ןעוועג זיא ףעירב
 זנוא וצ יז טמוק ןעגרָאמ זַא ,ןעסיוו טזָאלעג זנוא על'הוח טָאה ףעירב םעד
 ףיז ןעבָאה עלַא רימ .תוכס רעביא ןעביילברעפ זנוא ייב טעװ יז ןוא טסַָאנ וצ
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 ,רעייהט רהעז ןערעטלע עניימ ייב ןעוועג זיא על'הוח .טהערפרעד םעד טימ

 .ענולק ַא ןוא עטנעגילעטניא ןֵא ,לעבייוו עגנוי ענעטָארעג ַא ןעוועג זיא יז

 ןעביול יז ןענעלּפ ,רהיא ןענעוו ןעדער ןענעלפ ייז ןעוו ,ןרעטלע עניימ

 .ןיירא גָאט ןיא

 -ןהעצטכַא ןיימ ןעמוק סעל'הוח טימ טהערפעג ךיז טָאה טּפיוהרעביא

 ףיוא ןעל'הוח ייב ןעוועג יז זיא רהָאי ןעטצעל .ַאזָאר רעטסעווש עגירהעי

 סע יװ ,טריסערעטניא קרַאטש ךיז יז טָאה טצעי ןוא ווָאיליהַאמ ןיא הנותח

 ...פעבייוו גנוי םֶלַא על'חוח סיוא טהעז
 לעדיימ ענעסקַאוורע סלַא טינ ןעל'הוח טנעקעג טינ בָאה ןיילא ךיא

 ךיא ןעוו ,ןעהעזענ לָאמ ראָאּפ ַא רונ יז בָאה ךיא ,?עבייוו גנוי סלַא טינ ןוא

 םולח ַא ךרוד יווװ דליב רהיא טָאה טציא .טכַא רהָאי א ןעוועג טלַא ןיב

 א טבעװשעג טָאה ןעגיוא עניימ ראפ ןוא סינעכעדעג ןיימ ןיא טבעלענבָא

 -ךוק ַא ןיא ,ןעניוא עיולב טימ ןוא רָאָאה עדנַאלב טימ ,לעדיימ ענירהעידןיינ

 ףיש עכיוה טימ ,ךאלעטסעק עטרילָאק ,עטיירב ןיא ?עדיילק רענעצטיס ,רעצ

 טָאה עלעדיימ סָאד .עינק יד זיב ךיוה עטעיליּפשרעּפ ,ךאלזענ עלָאמש טימ

 סַאנ ייז טָאה ,סעקרעקוצ ןופ ךאלרעיּפַאּפ עטבראפעג ןעפיוה א ןעטלַאהעג

 ןענייז סָאװ ,ךאלעקעב יד טבראפעג ייז טימ טָאה ןוא ץכעייּפש טימ טבַאמעג

 ,טיור גידעשַאקשינ ךיוא םעד ןהֶא

 -יומ ענעי סיוא טקוק יוװ ,ןהעז וצ טנאסערעטניא רהעז ןעוועג זיא רימ

 ןערעה וצ ןעוועג רימ זיא רעבָא רעטנאסערעטניא ךָאנ .,?עבייוו סלא עלעד

 "וורש טבורּפג ךיא בָאה טלָאמעד ןעד ,ןעביירש ןיימ ןענעוו גנוניימ ס'על'הוח

 ...ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא תושעמ ןעב

 'רעביא .ןעמוק ס'על'הוח דובכל ןעצוּפ ןעמונעג ןעמ טָאה בוטש ןיא

 טָאה על'הוח ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ רהיא טצוּפעגסיוא רעטסעווש יד טָאה טּפיױה

 עיינ טימ ןעניוצעב יז טָאה דנאוועג-טעב סָאד .,רהיא טימ ןעפָאלש טלָאזעג

 טָאה ןוא רָאיװַאק ןעכייוו א לָאז ןופ ןעמונענסיורא טָאה יז ;ףאלכישט

 םגה ,רעּפוק םעד ,שעמ םעד ,רעבליז סָאד ,טעב ןעבענ טגעלעגקעווַא םהיא

 -יישעגסיוא לָאמ ַא ךָאנ ןעמ טָאה ,טרעיישעג קירוצ ךָאו א טימ ייז טָאה ןעמ

 רהיא ףיוא ןהעטש לָאז ךאז עדעי זא ,טעװערַאטסעג ךיז טָאה ןעמ .טרע

 -נייא ןעטוג א ןעכאמ לָאז ןוא ןהעש ןהעזסיוא לָאז םענייא ןיא ץלַא ןוא טרָא

 .ןיא ןעטלַאהעג ןעמ טָאה דנעֶבַא ןעֶצנַאג םעד ןוא גָאט ןעצנַאנ םעד .קורד
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 -נִא ךיוא ןיוש בָאה ךיא ..,ןעל'הוח ןוא ןעל'הוח ,ןעל'הוח ןעגעוו ןעדער ןייא

 ןעל'הוח ראפ ןעזעלרָאפ לָאז ךיא סָאװ ,"ךַאז, ענעבירשעג א עניימ טיירעג

 .ןעלהעפעג טזומעג רהיא טָאה ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,עכלעוו ןוא

 א * + 

 -אוועג טָאה ןוז יד .גָאט רענהעש א ןעוועג זיא ,תוכס בע ,ןעגרָאמ ףיוא

 ןופ רעטסנעפ יד .הירפרעד-ןיא רעגייז ַא טכא םורא ןעוועג זיא סע ,טמער

 -לָאג עבילטע .טנעפעעגרעדנַאנרעפ טייוו ןעוועג ןענייז וצ סאג רעד וצ לאז

 ן'כרוד ןעסירעגניירא ךיז ןעבָאה ןוז רעד ןופ ןעלהארטש עדנעלקניפ ,ענעד

 "יא טצנַאטעגמורא ןעבָאה ןוא טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה ,ןעסיורד ןופ רעטסנעמ

 ןעמונעג רעטסנעפ ן'רעטנוא לֵאז ןיא עגָאלדָאּפ ן'פיוא טָאה טָא .לַאז ן'רעב

 ,רַאלָאד רענרעבליז רענאקירעמא ןַא יו םיורג ,עלעדער סעגיטכיל א ןעלקניפ

 הילפ ַא סע טָאה טָא ; טרָא ןייא ףיוא ךיז טהערדעג ןוא טלעקניפעג טָאה סע

 עלא ףיוא ךיז ןופ ןעזָאל ןעמונעג טָאה ןוא ?עקניוו רעדנַא םעד ןיא ןָאהטעג

 ,ןעלהַארטש עגידנערעטיצ ןוא עגיטכיל ,עניד ,עגנַאל ,ןַאטנָאפ א יװ ,ןעטייז

 רעגנַאל א ןָאהטעג הערד א גנילצולּפ לעקניוו רעדנַא םעד ןופ ךיז טָאה טָא ןוא

 "ער םענעדלָאג םעד וצ ןעגיולפעגוצ זיא ,עלעגנעלשא יוװ ,להַארטש רעגיטכיל

 -בָארד ןיא ןעטָאשוצ ךיז טָאה ןוא ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ?עדער סָאד .עלעד

 ייא ,סרָאױװאק יד רעביא -- לָאז ןעצנאג ן'רעביא ךאלעטניפ עדנלעקניפ ענ

 ...עפאז ן'רעביא ןוא שיט ן'רעב

 םענעמעיר ַא טימ עקזולב רעטיור א ןיא ןָאהטעגנָא ,אזָאר רעטסעווש ןיימ

 ןעפַאלעגמורא ןעגרָאמ-הירפ ןעצנאג םעד ןיא ,עילַאט עניד רהיא םורַא סַאּפ

 ,בוטש ןיא ךאז עדעי .טכָאקעג ךיז טָאה ןוא בוטש ן'רעביא עטנערעגפיוא ןַא

 ,סָאד .טרָא רהיא ףיוא טינ טגעיל ןוא טינ טהעטש ,טנַאדעג רהיא ךיז טָאה

 "עגרעביא טנייה יז טָאה ,לעקניװ ןייא ןיא טלעטשעג ןעטכענ טָאה יז סָאװ

 -רעפ ךילקערש ןעלהיפ ךיז טלָאװ יז יו ױזַא ,לעקניוו ןעטייווצ א ןיא טלעש

 ...זיֹוה סָאד ראפ ןעל'הוח ןענעג ךילטרָאװטנַא

 לָאז ןיא רעטסנעפ ן'פיוא ןעסיורד םוצ ןעקור ן'טימ ןענַאטשעג זיא יז

 ,ךאלעפיילש עיולב ,עיינ ןעגנַאהרָאפ עסייוו יד וצ טעיליּפשעגוצ טָאה ןוא

 עצרַאװש ערהיא ,טגערעגפיוא טקוקעג טָאה םינּפ רעגידווע'נח-ץראווש רהיא

 ןעװעג ןענייז טנרָאפ ןופ רָאָאה עצראווש יד .טעצשילבעג ןעבָאה ןעניוא

 ,טציוװשרעפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןרעטש ןעלָאמש רהיא רעביא ןעפרָאװאוצ
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 טָאה יז עכלעוו טימ ,סעקְליּפש עכילטע ןעטּ?ַאהעג יז טָאה ןעּפיל יד ןעשיווצ

 -יא ,ןעגנאהרָאפ יד וצ ךאלעפיילש יד טעיליּפשענ םאזגנַאל ןוא גיטכיזרָאפ

 *פיוא ןופ ענידנרעטיצ טימ ןוא ענימ עגידלודעגנוא ןַא טימ גידנעילעיּפשרעב

 ,דנַאנַאכָאנ ןהעצ לָאמ א עלעפיילש סעדעי דנעה גנוגער

 -םוי ףיוא שיפ ןעבָאשענ טָאה ןוא ךיק ןיא ןענַאטשעג זיא רעטומ ןיימ

 ףיא ,ןעל'הוח ןעמהענבא סנַאשזיליד םוצ קעווא ןזיא רעטָאפ ןיימ .בוט

 ירוט ןיא טקוקעגניירא בָאה ןוא עפָאז ן'םיוא לַאז ןיא ןעסעזעג ןיב ןיילַא

 טניימ ראּפ ןעניולפעג ןענייז רעבָא ןעבַאטשכוב עצראווש יד .ךוב א ס'וועינעג

 רעדנַאנַא ןיא רעכלעוו ,ךיא ,ןעזעל טנעקעג טינ רעטציא בָאה ךיא ; ןעניוא

 טנעקעג טינ טצעי ךיז בָאה ,םירבא עניימ עֶלַא טימ ןעזעלעג בָאה טייצ

 תובשחמ עניימ .טרָאװ ןייא ףיוא טינ ,ךוב ןופ ץאז ןייא ףיוא ןערירטנעצנָאק

 טינ בָאה ךיא סָאװ ,השעמ רענעגייא ןַא רעניימ טימ ןעמונרעפ ןעוועג ןענייז

 םיוועג סע טעוװ רהיא .ןעל'הוח ןעזעלרָאפ סע לע ךיא .ןעבירשעגָא גנַאל

 ַא טָאה יז סָאװ ,ןעריצלָאטש סיוועג טעװ יז ,ןעביול ךימ טעוו יז .ןעלעפעג

 קנַאדעג ןעזיד ייב ןוא ...ןַאמ ןעטמהירעב א ,רעביירש ןעניטפניקוצ א ,ןיזָאק

 -ענ סעדנעבעיל ,סעטוג אזא ןעסָאנעג-רעדנאנרעפ המשנ ןיימ ןיא ךיז טָאה

 ךיא ,עי .החּפשמ רעצנַאג ןיימ וצ ןוא ןרעטלע עניימ וצ ,ןעל'הוח וצ להיפ

 ךיא ,טמהירעב ןעמָאנ רעייז ןעכאמ לעוװ ךיא ,עי ,ןעמָאנ רעייז ןערעיצעב לעוו

 1 ךיא

 ! רהָאי 17 ןעוועג טְלַא ןַאד ןיב ךיא ,רעזעל ,רעזעל ,ךַא

 -נעכליה ,רעכילהערפ ,רעגנוי ַא ןעסיורד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה םיצולפ

 : יורפ ַא ןופ לּוק רעניד

 ! עלעזָאר ,עלעזָאר ,עלעזָאר --

 "יורד םוצ םינּפ ן'טימ ןָאהטעג רחעק א לענש ךיז טָאה רעטסעווש ןיימ

 פענש טָאה ,דנעה יד טימ ןָאהטעג שטַאּפַא טָאה ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ,ןעס
 יא ,"על'הוח ,על'הוח, ,גידנעיירש ,ןֹוא ,ליומ ןופ סעקליּפש יד טּפַאכעגסיױרא

 -עג ךיז טָאה ןוא רעטסנעפ ןופ ןעגנורּפשעגבָארַא ןעקַאב עטנערבעגנַא טימ יז

 -ייז סָאװ ,רָאָאה ערהיא געוו ן'פיוא גידנעטכיררעפ ,ריהט םוצ ןעפיול טזָאל

 .ןרעטש ן'רעביא ןעלאפוצ ןעוועג ןענ

 ןיהואוו ,רעמיצ-סע ןיא ךיק ןופ ןעפַאלעגסיורא ךיוא זיא רעטומ ןיימ

 ןעוועג רהיא ייב ןענייז דנעה יד .סַאנ ןופ ןהעגניירַא טלָאזעג טָאה על'הוח
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 טָאה יז ןוא שיפ יד ןופ ץכַאלָאש יד ןיא ןוא עזוילס יד ןיא טכירעגנייא ,סָאנ

 - ,ךוטראפ ן'טימ טשיװענ ייז

 ןעלהיפ ןעמונעג לָאמ א טימ סעּפע בָאה ךיא ,גידריווקרעמ --- ? ךיא ןוא

 .ןעל'הוח ראפ ןעקָארשעג יא ,טמהעשעג יא ךיז בָאה ךיא סעּפע .ענדָאמ

 .טינ םויה דע ךָאנ ךיא סייוו סָאד -- ? ןעוו ראפ ? סָאװ ראפ

 ,רעמיצ ןיימ ןיא ןיירא ןיב ךיא ןוא ךוב ןיימ טּפַאכעג לענש בָאה ךיא

 בָאה ןעטרָאד .ףיק רעד ןוא רעמיצ-סע םעד ןעשיווצ ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 .גיהור ןעצנאג ןיא טינ רעבָא ,רעגיהור טלהיפעג ךימ ךיא

 ןיימ ןופ ןעמיטש ןוא טירט טרעהרעד זיוהרָאפ ןיא ךיז ןעבָאה דלַאב

 .ןעל'הוח ןוא ן'ַאזָאר ,רעטָאפ

 יז טָאה ,ריהט ן'ייב רעמיצ-סע ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטומ ןיימ

 ןעמונעג טָאה ןוא ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא טָאה ,טנעפעעגפיוא לענש

 : ןעיירש

 .על'הוח ,על'הוח ,טמוק ?עצַאקש ,טמוק לעצַאקש --

 .לוק רעכילהערפ סעל'הוח טרעהעג ךיז טָאה -- עמומ ,עמומ --

 -עג ךיז ןעבָאה דלַאב ןוא זיוהרָאפ ןיא ןעפַָאלעגסיורא ןיא רעטומ ןיימ

 ...ןעשוק עקַאמשעג ןוא עגנַאל ,עקרַאטש טרעה

 ןעפראד ךיוא ךיז ךיא ?עװ ? ןענעגעגעב רהיא טימ ךיז ךיא לעװ יו

 -נואוועג קרַאטש רהעז טינ ךימ טָאה קנַאדעג רעזעיד ? ןעשוקוצ רהיא טימ

 זיא יז .לעדיימ ןייק טינ ךָאד זיא יז ,עדמערפ ןייק טינ ךָאד זיא יז : טרעד

 ...יורפ ַא ,לעבייוו ַא ןיוש ,טולב ןענייא רעזנוא ,הבורק ַא ,ענעגייא ןַא ךָאד

 עדנַאלב ,עניילק יד ןעבעווש ןעמונעג רעדעיװ טָאה ןעניוא עניימ ראפ ןוא

 -וצ ןופ ךַאלרעיּפַאּפ ןעפיוה םעד טימ ןוא ?עדיילק ןעצױוק רהיא ןיא על'הוח

 ...ךאלעקעב ערהיא טבראפ יז עכלעוו טימ ,סעקרעק

 ,יוזא ריהט ןעבעל עלעקניוו ַא ןיא רעמיצ ןיימ ןיא טצעזעג ךיז בָאה ךיא
 ,רעמיצ סע ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןהעז ןענעק לָאז ךיא זא

 ,דנעה יד ןיא ןַאדָאמעשט ַא טימ רעטָאפ ןיימ ןעמוקעגניירא זיא סע

 .ןעל'הוח טימ עזָאר םעדכאנ ןוא םינּפ ןעכילהערפ א טימ רעמומ ןיימ םעדכָאנ

 ןופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ טלָאװ יז יו טארוקַא ,טירט עגיזור טימ ןיירא זיא יז

 -נַאמ ןעגידרעמוז ןעטכייל א ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא יז .גנַאג-ריצַאּפש א

 .עציילּפ רעטכער רעד רעביא שַאט-עזיירַא טימ לעט
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 טימ ,ןעגיוא עיולב טימ ,עקנידנַאלב עקנַאלש ,עגידכעלייק ,עקניניילק א

 ַא טימ ,םינּפ ןעווָאכוּפ ,ןעסייוו ,ןעגידכעלייק ,ןעלופ ַא טימ ,רָאָאה עדנַאלב

 -נוזעב ַא טימ ןוא ןעּפיל עװעזָאר עלופ טימ ,לעזענ ש'רזממ ןעסיררעפ ןיילק

 ןעכלעוו ,טכיזעג ןעצנאג ןיא קורדסיוא ןעכילטּפַאשנעדייל ,ןעדנעהיצנא רעד

 סָאד -- חנותח רעד ךָאנ דלַאב ןעיורפ עגנוי ענהעש ייב ןהעז רָאנ ןענעק רימ

 .על'הוח עניטציא יד ןעוועגנ ןיא

 -ער רהיא תעשב ןוא ,ןעגערפ ןעמונעג יז טָאה ? רהיא טכַאמ סָאװ ,ונ --

 ַא ןעזיװעגסױרַא טָאה ןוא טרעסַאקרעפ פיל עטשרעביוא רהיא ךיז טָאה ןעד

 ףיוא ,עלעצעק א ייב יוװ ,ךאלעדנהייצ עגיציּפש ,עקניניילק ,עקניסייוו עהייר

 -וימש רעגירווע'נח א טלעיּפשעג טָאה פיל רעטשרעטנוא רעד ןופ ןעלקניוו יד

 ןָאהטעגסױא טָאה יז } טכאלעג ךילהערפ ןעבָאה ןעגיוא עיולב ערהיא ןוא ?עכ

 -ָאפעג טָאה םיזוב רעכיוה רהיא יו ,טקרעמעב בָאה ךיא ןוא ?עטנַאמ רהיא

 טָאה טָאװ ,ָאקירט ןעצראווש ,ןעטַאלנ רחיא רעטנוא בָארא ןוא ףיורא טעכ

 -עגכרוד זיא בייל ןיימ רעביא ןוא ,רוניפ עקנַאלש רחיא טּפאכענמורא ףייטש

 ןיא .ןערָאװעג סייה רימ זיא רָאָאה יד רעטנוא חומ ןיא ,רעדיוש א ןעפָאל

 זיא רימ ןוא להיפעג סעגיהטומנוא ןא טקעוורע גנילצולּפ ךיז טָאה המשנ ןיימ

 ךיא בָאה ,זיא סָאד סָאו .ןעצראה ן'פיוא ןערָאװעגנ רעווש לָאמ ַא טימ סעּפע

 ,ניד'בוט-םוי טינ ןיא רימ ןא ,טלהיפענ רָאנ בָאה ףיא ,ןענַאטשרעּפ טינ

 "יא רימ טלָאװ ןאד ןעוו ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג גיד'בוט-םוי טינ רהעז

 טימ תוכייש א סעּפע טָאה ץרַאה גיד'בוט-םוי טינ ןיימ זא ,טנַאזעג רעצימ

 -נעהיצנא םעד טימ ,ןעקַאב עסייוו עגידכעלייק סעל'הוח טימ ,ןעניוא סעל'הוח

 ,םיווב ןעכיוה רהיא ןופ ןעכָאפ םעד טימ ,טכיזעג רהיא ןופ קורדסיוא ןעד

 סָאװ ,שטייטס ...םענענושמ א יו ,טקוקעגנָא סיווענ םענעי ךיא טלָאװ

 ....9 טסייה סָאװ ? טסייה/

 ךיז ןעלָאז ןרעטלע עניימ ןוא על'הוח זא ,טלָאװעג רהעז ךיא בָאה ךָאד

 ןיא רימ לייוו ,ןעפור טינ טציא ךימ ןעלָאז ייז ; ןעסעגרעפ רימ ןָא טציא

 -וק ןענעק טינ ?עוװ ךיא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ,?ייוו ,ניהטומנוא ,גירעיורט

 -טנע וצ ןענַאװ ךרוד ןעבָאה לָאז ךיא ןעוו .,ןעגיוא יד ןיא ךיילנ ןעל'הוח ןעק

 ,ןעפָאלטנַא סיוועג ךיא טכָאװ ,ןעפיול

 רעזנוא סעּפע זיא ואו, :לוק סעל'הוח טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ

 ,ןערָאװעג טשימוצ רהעמ ךָאנ ןוא ,ןָאהטעג רעטיצ א בָאה ךיא "? טעָאפ
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 יד יא ,עטַאט רעד יא לָאמ א טימ ןעפור ןעמונעג ךימ ןעבָאה דלַאב

 וצ זיא ,ןָאהט וצ טכארט א טָאהעג טינ טייצ ןייק ךָאנ בָאה ךיא ןוא ,עמַאמ
 .עגידנעלהארטש א ,אזָאר ןעמוקעגניירא רימ

 גערפ א יז טָאה -- ? ןעל'הוח טימ ןעסירג ךיז טינ וטסהעג םוראוו --
 םיצולּפ ךיז טָאה ,םינּפ ןיימ ףיוא גידנעאהט קוק א רעבָא .ףיקהערפ ןָאהטעג
 טזיב ןד -- סָאד ןיא סָאװ :טנערפעג טָאה ןוא ןָאט םעד ןעטיבעגמוא
 ? קנַארק

 ,קנארק ןייז זומ ךיא זא ,קנַאדעג א ןעמוקעגניירא ךיוא זיא רימ ? קנארק
 ױזַא טלָאװ ןעפיילש יד ןיא ,טנערבעג יוזא טינ רימ ןעקור ןיא טלָאװ טינ ןעוו
 ....ןעצראה ן'םיוא ןעוועג טינ רעווש ױזַא טלָאװ רימ ןוא ,טּפַאלקעג טינ

 -רעטיצ א טימ טדערעגסיורא ךיא בָאה -- העוו רימ טוהט ּפָאק רעד --
 .לוק ןעגיד

 ,ןרעטש ןיימ וצ דנַאה עכייוו רהיא טגעלענוצ טָאה יז

 -- לוק ןעניהורנוא ןא טימ ןעירשעגסיוא יז טָאה !ךָאד טסנערב וד --

 .ןענעלוצ ךיז וטזומ ןַאד ןוא ןעל'הוח טימ ןעסירג ךיז טסעוו וד ,םוק

 -עפָאלש א יוװ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ,דנַאה ן'רעטנוא ןעמונעג ךימ טָאה יז
 טָאה ,רעמיצ ןיימ ןופ ?עווש םעד ןעטָארטעגרעבירא בָאה ךיא ןעוו רעניד
 א ןיוש ךָאד זיא רע ,טינ ערח-ןיע ןייק ? רע זיא סָאד, : ןעירשעגסיוא על'הוח
 | *! ןַאמ רעצנַאג

 םינּפ ןיימ ןיא .ןָאהטענ ךָאפ ַא טָאה ץרַאה ןיימ יו טלהיפרעד בָאה ךיא
 -יוא יד ןעטלאהעג בָאה ךיא .עילַאװכ עמעראוו א יו ןָאהטעג ּפַאלק ַא טָאה

 -יימש ןיימ רעבָא ,ןעלבכיימש וצ טערַאטסעג ךיז בָאה ןוא ןעזָאלעגרעטנורא ןעג

 ....רעניד'תונמחר א רהעז ןייז טזומעג טָאה לעכ

 ? ןעמונעגמורא ךימ טָאה על'הוח יװ ,טלהיפרעד ךיא בָאה לָאמ ַא טימ
 ,טגערפעג יז טָאה -- ? וטסכַאמ סָאװ --

 .טהערדעג טָאה ןעניוא יד ןיא .ןרעפטנע טנעקעג טינ רהיא בָאה ךיא

 שוק א ךימ טָאה ןוא לָאמ א ךָאנ טגערפעג יז טָאה -- 3 וטסכַאמ סָאוװ --
 טָאה לחיפעג סעכילקילג א זא ,טלהיפרעד ךיא בָאה ָאד ןוא ,ליומ ןיא ןָאהטעג
 עמעראוו ןוא עטכייל עמהענעגנא ןַא ,המשנ רעצנאג ןיימ רעביא ןעסָאגוצ ךיז

 ךיז ןעבָאה ןעּפיל עניימ ןוא רעּפרעק ןעצנאג ןיימ ןעפַאלעגכרוד זיא עילַאווכ
1 
 זי
 י
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 שזארוק ןייק טּפַאכעג טינ טָאה רימ ייב רעבָא ,יז ןָאהט שוק א ןעניוצעג

 ,םעד ףיוא

 -- על'הוח טגערפעג טָאה -- ?רימ טימ טינ ךיז וד טשוקוצ םוראוו --

 טָאה יז .עלעגניא ןיילק ַא יוװ ,טיור זיא רע יו ,טהעז ? א ,ךיז טסמהעש וד

 .רעטכעלעג ןעגידנעגנילק ןעדנוזעג ,ןעשירפ א טימ טכאלעגרעדנַאנרעפ ךיז

 ,עלערַאנ -- טגָאזעג ךיוא עטַאט ןיימ טָאה -- רהיא טימ ךיז שוקוצ --

 ? ךיז וטסמהעש סָאװ ,עדמערפ ןייק טינ ךָאד זיא יז

 ?יומ רעד ,רעּפרעק ןעצנאג ןיימ ןעמונעגכרוד טָאה דוז רעגידנענערב ַא

 ַא בָאה ןוא ערהיא וצ ןעּפיל עניימ טגעלענוצ בָאה ךיא ,ןָאהטעג קוצ ַא טָאה

 | .ןָאהטעג שוק

 לייוו ,ןיזָאק ןעגידנעמהעש א ראפ סייה וצ ןייז טזומעג טָאה שוק רעד

 ערהיא רעביא ןוא ןעניוא עטרעדנואוורעפ עסיורג טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה יז

 -עב בָאה ףיא ןעו ,בראפ עטיור א ןעסָאנוצ ךיז טָאה ןערעיוא יד זיב ןעקאב

 ףךיא ; ןעצרַאה ןיא ןָאהטעג סיר א רימ טָאה ,גנורעדנואוורעפ רהיא טקרעמ

 רעדנַא ןַא טעטראוורע רימ ןופ טָאה על'הוח זא ,טלהיפענ וויטקניטסניא בָאה

 -עג טָאה שוק ַא ראפ סָאו .טנידיילעב רשפא יז טָאה שוק רעזיד זא ,שוק

 ,טסואוועג רוסא ךיא בָאה ,טנידיילעב טינ יז טלָאװ סָאװ ,רענעי ןייז טלָאז

 ,שוק רעזיד סעּפע זא ,טלהיפעג ןעצרַאה ן'טימ ,וויטקניטסניא רָאנ בָאה ךיא

 זא ; רעכילנהעוועג ןייק טינ רָאנ ןעוועג זיא ,ןעל'הוח ןעבעגעג בָאה ךיא סָאװ

 ןיא רימ ןוא ...ןעגיוא יד ןיא ךיילג ןעקוק םינ רהיא ךיא רָאט שוק ןעזיד רָאנ

 -ענ בָאה ךיא ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג גיהטומנוא רעהירפ יװ רהעמ ךאנ

 ךיז וצ ןיירא ךיא ןיב םולח ןיא יו ןוא ,ּפָאק רעד העוו טוהט רימ זא ,טגָאז

 .טעב ן'פיוא טגעלענ ךיז ןוא רעמיצ ןיא

 ןעבָאה ייז ; אזָאר ,רעטומ ,רעטָאפ ןיימ ןעמוקעגניירא רימ וצ ןענייז סע

 ,רימ טלחעפ סָאװ ,ןענערפסיוא ךילטרעצ ןעמונעג .ךימ

 -סיוא רעייז ןופ ,סעקסַאל עמעראוו ערעייז ןופ קורדנייא םעד רעטנוא

 .טנייוװעגרעדנַאנרעפ ךיז ךיא בָאה ,ןענערפ

 ,לוק ןייא ןיא טגערפעג ןרעטלע עניימ ןעבָאה ? עלענהוז ,ריד זיא סָאוװ --
 בָאה ךיא .טלהעפ רימ סָאװ ,טסואוועג טינ ןיילַא ןַאד ְךָאנ בָאה ךיא ,ךַא

 יייז תאלח ןיימ זַא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא ,תאלח ןיימ טסואוועג טינ ןייֵלַא
 1 רהָאי 17 עניימ ןענ



 עב עיל 0

 ַא יו ךילנהעוועג ,רָאטקָאד רעד .רָאטקָאד א רימ וצ ןעמורעג טָאה ןעמ
 טָאה ,"גנוּפָאטשרעפ ןעגָאמ ַא , ,תאלח ןיימ ןעפָארטענ דלַאב טָאה ,רָאטקָאד

 ןָאיצרָאּפ א ןעבירשרעפ רימ טָאה ןוא טנָאזעג טעטירָאטיױא עקסרָאטקָאד ןייז

 ..,ליִא-רָאטסַאק

 ןיב ךיא זא ,ןעסעומשוצנייא טערַאטסעג טש'רמולכ ךיוא ךיז בָאה ךיא

 טיטעּפַא רעד סָאװ ,טַאהעג ךיא בָאה וצרעד זייוועב ַא ,ןענָאמ ן'םיוא קנַארק

 ףיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ;ןעגנַאנעג ןערָאלרעּפ רימ ייב זיא

 ע'תמא ןיימ טינ זיא סָאד זַא ,טלהיפענ המשנ ןיימ ןופ עלעקניוו ַא ןיא ףעיט

 ,טעמוא עכילצעלּפ סָאד ,דנעלע עכילצעלּפ סָאד זיא תאלח ןיימ זא ,תאלח

 ,ץרַאה ןיימ ןעשטָאט ןעמונעג טציא טָאה סָאװ ,חרוחש-הרמ עכילצעלּפ יד

 -ָאה ,עטגרָאזרעּפ ןעגנַאגעגמורַא רימ םורַא ןענייז ַאזָאר ןוא ןערעטלע יד

 ; גונעג ןעוועג טינ רימ ןענייז סעקסַאל ערעייז רעבָא .,.טעשטשַאלעג ךימ ןעב

 ַא יװ ןעשטשַאל ,ןעשטשאל ךימ ןעלָאז בוטש ןיא עלַא זַא ,טרַאנעג בָאה ךיא

 -שַאל ךימ לָאז על'הוח זַא ,טלָאװעג ךיא בָאה ןעמעלא ןופ רהעמ ,דניק ןיילק

 ןיא רימ וצ ןהעננײרַא שטָאכ ,טרָאװ טונ ַא רימ ןענַאז שטָאכ ,ןיינ ,ןעשט

 רהיא ףיוא לָאז ךיא שטָאכ ,רימ ףיוא ןָאהט קוק ןייא לָאז יז שטָאכ ,רעמיצ

 ...| ןָאהט קוק ַא

 רעד ; טעב וצ געיל ךיא , -- ,טכארטעג ךיא בָאה -- ,"קנַארק ןיב ךיא,

 סעּפע ךָאד ןיב ךיא .טינ סע טרַא רהיא ןוא ןעוועג רימ ייב זיא רָאטקָאד

 םורַאוו ,ןעברַאטש לָאז ךיא זַא ,טינ ךָאד ?יוו יז ; בורק רעטנעהָאנ ַא רערהיא

 | ...? ןיירא טינ רימ וצ יז טמוק
 סיוועג ךיז טָאה יז ...שוק םעד ןָא טנהָאמרעד ךיז ךיא בָאה ָאד ןיא

 ...ֿ} סָאװרַאפ ? סָאװראפ רעבָא ,טנידיילעב

 רימ ןעגעק .טעב ןופ סױרַא טינ ךיא ןיב ערעשטעוו וצ טכַאנרַאפ

 ךיא .טנָאזעגבָא ךיז ךיא בָאה ןעסע ןופ .,ּפמָאל א טנערבעג טָאה שיט ן'פיוא

 ןיא טייקרעוש ַא טלהיפעג עקַאט טצעי בָאה ךיא .טעב ןיא ןעגעלעג ןיב

 טלָאוװ רימ רעביא יוװ ,טלהיפעג ךיז בָאה ןוא ,ןעגעיל גנַאל וצ ןופ םינּפה ,ּפָאק

 .ןַאמוט רעטכידעג א ןענעלעג

 : רעמיצ-סע ם'נופ לוק ס'רעטומ ןיימ ךיא רעה םיצולּפ

 ערה-ןיע סיוועג םהיא טָאה ןעמ .ערעטיב ַא ,ערה-ןיע ערעֶטיִב ַא --
 ..ןעבעגענ
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 ןעק ךייא סָאװ -- ,לוק סעל'הוח טרעהעג ךיז טָאה -- ,עקנימומ ,ךֵא --

 טינ ןיא רע ; טינ ארומ ןייק רָאנ טָאה .ערה-ןיימש ,ערה-ןיע : ןעלַאפנייא

 .ןעבעג ערה-ןיע םהיא לָאז ןעמ סָאװ ,ןױשרַאּפ ַאזַא

 ןעיירש ןעמונעג טינ רעיש בָאה ךיא ,ןָאהטעג ל?עסיירט ַא ךיז בָאה ךיא

 .גָאטהעוװו ןופ

 טינ ךימ טלָאװ ,טינ רעביירש ןייק ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז לָאז יז ןעוו ,ךַא

 טינ ןיב ךיא זַא ,טגָאז יז ןעוו ,םינּפ ןיימ ןופ טכַאל יז ןעוו רעבָא ; ןערַא

 ...ןָאהטעג העוו רהעז ןוא רהעז טציא רימ טָאה סָאד -- ןהעש

 ; ןעל'הוח ףיוא טקעוװרע רימ ןיא רעטציא ךיז טָאה ?היפעג סעזייב ַא

 ןהעש ךיא ןיב וצ -- ןעיירש ןעמונעג טינ רעיש ךיא בָאה -- רהיא טרַא סאו,

 -ענ רעהַא יז זיא סָאװ ? ןָאהט ךודיש ַא רימ טימ ןעד ףרַאד יז } טינ רעדָא

 טערָאטסעג ךיז ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא "? ןעשטומ ךימ ןעמוק

 ךיא יו ,סינעכעדענ ןיימ ןיא םינּפ ןיימ ןופ טייהלעצנייא עדעי ןעפורוצסיױרַא

 טָאה םינּפ ןיימ ,ךא .לענעיּפש ןיא קירוצ גָאט ַא טימ ןהעזעג םהיא בָאה

 !ןהעש ןייז טלָאװעג ױזַא בָאה ךיא ; טגידעירפעב טינ רהעז רעטציא ךימ

 וצ , -- טגערפעג םורַא עלייוו א ךיז ךיא בָאה -- ,"ךימ טרַא סָאװ רעבָא,

 ן'רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז בָאה ךיא "? טינ רעדָא ןעל'הוח טלהעפעג םינּפ ןיימ

 ייב םעד ףיוא ךיא בָאה רעפטנע ןייק .טנערבעג רימ ייב טָאה רע -- ּפָאק

 ןיא  .רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טעשטומעג ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןענופעג טינ ךיז

 -עגרָאפ ךיז בָאה ךיא ןוא חומ ן'פיוא ףױרַא רימ זיא "? ןהעש ןַאמ סעל'הוח

 -ענסיוא ןיילַא םהיא רימ טָאה עיזַאטנַאפ יד ,ןַאמ ןעטנַאקעבנוא ןַא טלעטש

 רהעז ,ןהעש ןעוועג זיא עיזַאטנַאפ ןיימ ןופ ןַאמ סעל'הוח רעזעיד ןוא ,טלָאמ

 -עברעפ ַא ןַאמ ןעטנַאקעבנוא ןעזעיד וצ ןעלהיפ ןעמונעג ןעבָאה ךיא .ןהעש

 | ...האנש ענעטלַאה

 ןוא עמַאמ ןוא עטַאט ןיימ ןעמוקעגניירַא רימ וצ ןענייז ערעשטעוו ךָאנ

 ַאזָאר ןיירַא רימ וצ ןענייז ,עטגרָאזרעפ רעמיצ ןיימ ןופ סױרַא ןענייז ייז ןעוו

 ןוא העוו טוהט רימ סָאװ ,טנערפעגסיוא רימ ייב טָאה אזָאר .על'הוח ןוא

 עדנַאלב ערהיא וצ טסַאּפעג רהעז טָאה סָאװ ,דיילק ןעצראווש ַא ןיא ,על'הוח

 ערהיא ףיוא ןעגניר עדנעשטשילב טימ ,ןעגיוא עיולב ןוא םינּפ ןעסייוו ,רָאָאה

 טקוקעג טָאה ,טעב ןיימ ןעבענ ןענַאטשעג זיא ,רעגניפ עכייוו ,עסייוו ,עצרוק

 ךימ ךיז טָאה עגר ַא .עוטַאטס ענרָאמרַאמ ַא יו ,גיחור ןוא טלַאק רימ ףיוא



 עבעיֿפ /  ףפ

 ןָא טנהָאמרעד ךיז בָאה ךיא ; לעקע ןַא טימ ךימ ףיוא טקוק יז זַא ,טבַאדעג

 .ּפָאק םעד טרהעקעגבָא בָאה ךיא ןוא שוק םעד

 -- רעטסעווש ןיימ וצ טגָאזעג יז טָאה -- ןעפָאלשסיױא ךיז טעוו רע --

 וצ ךיז יז טָאה -- טכַאנ עטוג .ןעפַאלש ,ַאזָאר ,םוק ,ןייז ץנַאג טעװ ןוא

 ןוא ןייז וצ דנוזעג ןעגרָאמ ךיז ערַאטס ןוא שנעמ ַא ייז -- טעדנעוועג רימ

 .עטּכישענ ַא ענייד סעּפע רעסעב רָאפ רימ זעל

 .גנוגערפיוא ןַא טימ רימ וצ טדער יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 רעמיצ ןיימ ןופ .רעמיצ ןיימ ייב טרַאה ןענַאטשעג זיא רעמיצ ס'ַאזָאר

 .לעטנעוו םעניד ַא טימ טמַאצענבָא ןעוועג סע זיא

 ,ןעליטש סעל'הוח ןעטרָאד ןופ טרעהרעד ךיא בָאה םורַא עלייוו ַא ןיא

 "נוא ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,לוק רעטסעווש ןיימ ןוא רעטכעלעג ןעטקיטשרעפ

 ."תועט א טסָאה וד -- העג ,ןיוש העג , : גיהול

 רַאפ ,גידריווקרעמ ,ןוא טעב ןופ ןעּפירקס ַא טרעהרעד ךיא בָאה דלַאב

 םעד םיוא טוהט יז יו ,על'הוח טלעטשעגרָאפ ייברעד ךיז טָאה ןעגיוא עניימ

 ןעטַאלג ,ןעצרַאװש רהיא רעטנוא טעכאפ םיזוב רעכיוה רהיא יו ןוא לעטנַאמ

 !על'הוח ןהעזעג בָאה ךיא ןוא ,טלעיּפשוצ ךיז סָאה עיזַאטּנַאפ ןיימ ...ָאקירט

 ,קנַאדעג ַא ןעמוקעגפיורַא רימ זיא ָאד ןוא ..סעזָאּפ ערעדנַא ענעדעישרעפ ןיא

 "סנַאמ א ןערָאװעג ןעפַאשעב ךיא ןיב םוראוו ,עלעזָאר טינ ךיא ןיב םוראוו

 ...טעב ןייא ןיא ןעל'הוח טימ ןעפָאלש טנעקעג ךָאד ךיא טלָאװ ױזַא ,ןָאזרעּפ

 ןַאד ןוא קנַאדעג רעדנַא ןַא ףיוא טכַארבעגפױרַא ךימ טָאה קנַאדעג רעזעיד

 "רעד ךיז בָאה ךיא ; תאלח עגיטכיר ןיימ ןערָאװעג רהאלק רימ זיא טשרע

 ץכערק ַא ךילטפַאשנעדייל בָאה ךיא ןוא !? יו ,ױזַא יו ,שטייטס : ןעקָארש

 ...ןעשיק ןיא ןהייצ יד טימ טעמישטשעגנייא ךיז בָאה ןוא ןָאהטעג

 טינ ןיוש ךיז ךיא בָאה טצעי .טעב ןופ סױרַא ךיא ןיב ןעגרָאמ ףיוא

 טסואוועג בָאה ךיא ; ןעגָאמ ן'פיוא קנַארק ןיב ךיא זַא ,ןעסעומשנייא טנעקעג

 טימ ; זיוה ן'רעביא ןעקלָאװ ַא יוװ ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא .תאלח ןיימ טוג

 יעזעג גינעוו זיא על'הוח .טרעפטנעעג טינ םענייק ןוא טדערעג טינ םענייק

 יז יװ טארוקַא ,ןעריצַאּפש סַאג ןיא ןהעגמורַא ץלַא טגעלפ יז ,בוטש ןיא ןעס

 טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רעטסעווש ןיימ .ןעדייטסיוא ןעלעוו ךימ טָאװ

 ,טנערפעג טינ רימ ייב ןיוש טָאה יז .ןעגיוא עלָאפסינמייהעג ,עגירעיורט

 "עוו ןעפוהעג ,ןעקָארשעג ךיז ןעבָאה ןערעטלע עניימ .העוו טוהט רימ סָאװ



 78 ןירבָאק ןָאעל :

 טָאה ןוא רעבעיפ בָאה ךיא זַא ,ןענופעג טָאה רָאטקָאד רעד } רָאטקָאד ַא רעד
 .טפעצעד ַא ןעבעירשרעפ רימ טָאה ןוא ,טעב ןיא ךיז ןעגעל ןעליופעב רימ
 ןעמונעג בָאה ,טעב ןיא רעדעיוװ טנעלעג ךיז בָאה ךיא ,טגלָאפעג בָאה ךיא
 םוש ןהֶָא טגלָאפעג בָאה ךיא ,ןעוועג סנייא ץלַא ןיא רימ .טּפעצער םעד
 ' ...ןעליוו

 : טגָאז רעטָאפ ןיימ יו ףיא רעה טכַאנ ייב תוכוס גָאט ןעטייווצ םעד
 ןעגניירברעפ ןעמוקעג ךָאד טזיב וד -- ךיז וטסלייא סָאװ ,על'הוח ,שטייטס,
 *? בוט םוי ןעצנַאג ן'רעביא זנוא ייב

 ןעגרָאמ זומ ךיא -- ,לוק סעל'הוח טרעהעג ךיז טָאה -- ,7'רעטעפ --
 .ןערהָאֿפ

 -- ,רעטומ ןיימ טשימעגניירַא ךיז טָאה -- ,ןייז ץנַאג טעװ ןַאמ ןייד --
 .נעט ערעדנַא יד זנוא ייב גניירברעפ

 טנייה -- ,אזָאר טגָאזעג גנונערפיוא טימ טָאה -- ,טינ ןעק יז זַא --
 .בִא יז רהיא טלַאה סָאװ

 טכַאמענ טינ ךימ ףיוא טָאה ,קעװַא טרהָאפ על'הוח זַא ,סעיינ עזעיד
 -בֶא ןעועג רימ ןיא ןעטלָאװ ןעלהיפעג עלַא יװ ױזַא ,קורדנייא םוש ןייק
 ! ןעברָאטשעג

 ןעמוקעגניירַא רימ וצ זיא הירפ רעד ןיא .טכַא רעגייז ַא ןעגרָאמ ףיוא
 ןיא על'הוח גירעיורט רימ ףיוא טקוקעג טָאה ַאזָאר .ןעל'הוח טימ אזָאר
 ץרעביא שַאט-עזייר רעד טימ לעטנַאמ ןעטכייל רהיא ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג
 ןעסייו םעניד ַא טימ טקעדעב ןעוועג רהיא ייב ןזיא םינּפ רעד ,עציילּפ
 ,לַאואוו

 ןיא גנונערפיוא רעטכייל ַא טימ טגָאזעג רימ יז טָאה -- ,דנוזעג ייז --
 ...| שנעמ א ייז ןוא : טגעלעגוצ טָאה ןוא ,?וק

 ,ן'ַאזָאר טימ סױרַא זיא ןוא דנַאה יד ןעבעגעג םינ רימ םָאּה יז
 רימ ןיא טָאה ץרַאה ןיימ יו ,ןעלהיפ ןעמונעג ךיא בָאה טשרע טציא

 .ןעגָאלק ןוא ךיז ןעסייר ,ןענייוו ןעמונעג

 בוטש יד .ןעטיילגעב יז קעװַא ןענייז ַאזָאר ןוא עמַאמ ןוא עטַאט רעד
 ןעפָאלעגניירַא ןיב ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעגבָארַא ןיב ךיא .ןילַא ןעוועג זיא
 ,ןעל'חוה ףיוא רעטסנעפ ן'כרוד להָאמ ןייא ךָאנ ןָאהט וצ קוק ַא םוא ,ֿלַאז ןיא
 ,..ןעוועג טינ ןיוש ןענייז ייז רעבָא
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 ,סיפ יד ףיוא ןעטלַאהעג םיוק ךיז בָאה ךיא

 ,רָאָאה עדנַאלב עגנַאל ַא רעטסנעפ ן'פיוא טקרעמעב ךיא בָאה םיצולּפ

 ,ןוז רעד ןופ ןעלהארטש יד ןיא טעשטשילבענ ןוא טלעקניפעג טָאה רָאָאה יד

 רהיא בָאה ,רָאָאה יד דנעה עגידנערעטיצ טימ טּפַאכעגנָא בָאה ךיא
 ,ןָאהטעג קוק ַא ?הָאמ ַא ךָאנ רהיא ףיוא בָאה ,ענורטס ַא יװ ןעגיוצעגסיוא

 טגָאלקעגרעדנַאנַאפ ךיז בָאה ןוא טסיופ ןיא טקירדעגנעמַאזוצ םהיא בָאה
 | ,..לוק ן'פיוא

 ...| רהָאי 17 ןעוועג טלַא ןַאד ןיב ךיא ,רעזעל ,רעזעל ,ךַא

 ,יוריושוד וינ ,ןעקָאבָאה -- 1897 ,ינוי



 עמומש יד ע'להר

 ןײלַא יז טָאה רעבָא ןעמָאנ ןעזעיד .ע'לחר ןעוועג זיא ןעמָאנ רהיא

 .עמוטש ַא ןעזעוועג ןָא-טרובעג ןופ ןיא יז .טרעהעג טינ לָאמנייק

 ןיא ןָאלַאס א ןעטלַאהעג ןעבָאה ,ּפָא טוג ןעוועג ןענייז ןערעטלע ערהיא

 .רָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא םהיא רעביא טנהָאװעג ןעבָאה ,ןעקָאבָאה

 ,תונמחר סיורג רהיא ףיוא טניילעג ,טַאהעג בעיל ייז ןעבָאה ןע'?לחר

 "נייא .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץְלַא רהֶָאי ַא סָאװ ןעסקַאװעג זיא רעכלעוו

 ןעהטארעג ןערעטלע יד ןעמ טָאה -- רהֶאי 9 ןעוועג טלַא ןַאד זיא יז -- לָאמ

 טגָאזעגבָא ךיז ןעבָאה ייז .עמוטש ריפ טלַאטשנַא ןַא ןיא רהיא ןעבעגוצבָא

 ךָאנ ןעסיירּפָא ;ךיֹוא ױזַא רהיא ףיוא ןיוש זיא רעצ גונעג , : ןָאהט וצ סע

 "! ןערעטלע יד ןופ רהיא

 עלעמיוב עגנוי ַא יו ,זיוה ס'נערעטלע ערהיא ןיא ןעסקַאװעג זיא יז ןוא

 ,רָאָאה עדנַאלב טימ ,דניק ןהעש ַא ןעזעוועג זיא יז ,דרע ערַאבטכורפ ףיוא

 טגעלפ יז ןעו ,ל'םינּפ ןעטפַאהבעל ןעסייוו ַא טימ ןוא ןעגיוא עיולב טימ

 וצ רהיא ךָאנ ןעוועג רעווש זיא ,ןעסיורד ןיא סעט'רבח ערהיא טימ ןהעטש

 ףיוא ןעּפַאכ טנעקעג טָאה רונ גיוא עטונ א .עמוטש ַא זיא יז זַא ,ןענעקרעד

 ייב ןהעז םנעקעג טינ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,קורדסיוא ןערעדנוזעב ַא םינּפ רהיא

 "עג טָאה יז .קורדסיוא ןעשיריהט-בלַאה ןעדליוו ןימ א ,סעט'רבח ערהיא

 ןעצנַאג ן'טימ ןוא ןעניוא יד טימ ,םינּפ םעד טימ ,רעגניפ יד טימ טדעד

 ַא יו ,ןעשטיווק יז טגעלפ ,החמש ַא ןעקירדסיוא טגעלפ יז ןעוו .רעּפרעק

 דנעה יד טימ טכַאמעג טָאה ,עװַאטקָא רעטשרעביוא רעד ףיוא ,עלעטניה גנוי

 ערהיא .ךאלסיפ יד ףיוא ןעגנירּפשרעטנוא טנעלפ ,סעקציילּפ יד טימ ןוא

 יז ןעוו .דיירפ ןופ ןעלהַארטש ןַאד ןעגעלפ םינּפ רעצנַאג רהיא ןוא ןעגיוא

 טימ ןעיירש ןעמהענ יז טנעלפ ,טייהנעדעירפוצנוא ןַא ןעקירדסיוא טגעלפ

 : רענעט עמהענעגנַאנוא טימ ןעננילק טגעלפ עכלעוו ,עמיטש רענידנדעיינש ַא

 ףךיז ןעגעלפ ,זָאנ םֹוצ רעטנעהענ ,ןרעטש רהיא ףיוא ! אדדעהעדע ! אדעדע
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 ףױרַא ןעביוהפיוא ךיז ןענעלפ ןעמערב ערהיא ,ןעשטיינק ייווצ ןעגיילקעווַא

 -סיורַא רעפרַאש טגעלפ םינּפ ןעצנַאג ן'פיוא ןוא ןעגיוא עיולב ערהיא ןיא ןוא

 .קורדסיוא רעשיריהט-בלַאה רעדליוו רעד ןעטערט

 -וצנוא ןעוועג ןעוו רעבָא ןעטלעז יז זיא ןערהָאײסטייהדניק ערהיא ןיא

 טסואוועג ןעבָאה ייז ?ייוו ,ןעבענעגכָאנ רהיא ןעבָאה סעט'רבח יד .ןעדעירּפ

 ענייר ,רעדניק ...עכילקילגנוא ןַא ךעבענ זיא ע'לחר זַא ,ןערעטלע ערעייז ןופ

 ןעבָאה רעדעיוװ ...עכילקילננוא יד טימ דיילטימ ,סנעטשרע ,ןעבָאה ,רעצרעּה

 ןופ ןעיירש ןעמהענ טגעלפ יז ןעוו : ארומ סיוא ןעבעגעגכָאנ רהיא רעדניק יד

 רעשיריהט רעד ןעטערטסױרַא ףרַאש טנעלפ םינּפ רהיא ףיוא ןעוו ןוא סעכ

 .ןעפיולוצ ןוא ןעקערשרעד ךיז ייז ןענעלפ ,קורדסיוא

 -עג ןיא ןעקנירט ןוא ןעסע .טלהעפעג טשינ רהיא טָאה םייה רעד ןיא

 ענירעפיא יד טימ ךיילנוצ טדיילקענ ךיוא יז ןעמ טָאה ןעדיילק .גונענ ןעוו

 ,טַאהעג טינ ךָאנ יז טָאה ןעגנורעדרַאפ ערעדנַא ןייק ןוא ,רעדניק

 ערהיא וצ האנק ןימ א טסעוורע המשנ רהיא ןיא ךיז טָאה רונ לָאמנייא

 ,עלוש ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,סעט'רבח

 -ענפיוא םהיא טָאה ,ךֹוב ַא טימ רעטָאפ רהיא וצ ןעגנַאנענוצ זיא יז

 יז טָאה ,תורוש עצרַאװש יד ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנעלטייט ,ןוא טנעפע

 .עלוש-רעדניק רעד ןופ ץַאלּפ םוצ ,ןעסיורד ףיוא דנַאה א טימ ןעזיוועג

 -ןעקַאב עצרַאװש טימ דיא רעקיד ,רעצרוק ַא ,רערהיא רעטָאפ רעד

 ץרעטניה ןענַאטשעג זיא ,עדרָאמ רעטלָאנעג רעיולב ַא טימ ןוא ןעדרַאב

 ידנערב ףאלסעפ יד ןעשיווצ ,דנַאוװ ןָא ןעקור ן'טימ טרַאּפשעגנָא עקיאטס

 ערַאד ,עכיוה ַא ,יורפ ןייז .ןעסיורד ןיא טקוקעג טָאה ןוא ,יקסיהוו ןוא

 פהוטש ַא ףיוא םהיא ןופ טייוו טינ ןעסעזעג זיא ,רָאָאה עדנַאלב טימ ,ענעדיא

 ,דמעה ַא טעטַאלעג טָאה ןוא

 .רעטָאפ רעד טנערפעג טָאה -- ? ע'לחר ,סָאוװ --

 יד ףיוא רענניפ ן'טימ קרַאטש טּפַאלקעג יז טָאה -- ! ַאבדַאבדַאב --

 .ןעגיוא ענידנעטעב טימ רעטָאפ ן'פיוא גידנעקוק ,תורוש עצרַאװש

 .ןענאטשרעפ טשינ רהיא טָאװ רעטָאפ רעד

 .יורפ ןייז טגערפעג רע טָאה -- ? הנח ,יז ?יוו סָאוו --

 קניו א רהיא וצ טָאה ,ןע'לחר ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רעטומ יד

 ? וטסליוו סָאװ :ּפָאק םעד טימ ןָאהטעג
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 רעטסכעה רעד ףיוא ןעשטיווק ןעמונעג ע'לחר טָאה -- ! ַאבדַאבדַאב --

 טניילעגוצ טָאה ,וצ ןעסיורד םוצ דנַאה ן'טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה ,עװַאטקָא
 רעד וצ ןעפַאלעגוצ יז זיא ךוב סָאד גידנעּפַאכ ןוא ,ןעצרַאה םוצ דנאה יד
 : טעשטיווקעג יז טָאה ,תורוש יד ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנעּפַאלק ןוא רעטומ
 ...} אדע-ע-ע ! אדדע-ע-הע

 ? יז ליוו סָאװ .טנָאזעג רעטָאפ רעד טָאה -- ! סעכ ןיא ןיוש זיא יז --
 וו ,ןעגייצ םינּפה יז ?יוװ סָאד ,טפאכעג רעטומ יד ךיז טָאה ! חַא --

 .ןעזעל טוג ןעק יז יױזַא

 ןעזייל סָאד רע לָאז .,ןערָאװעג טגָאזעג ןַאווילָאס ןכש רעזנוא ףיוא --

 רעטָאפ רעד טָאה -- !ןעזעל טרָאד ךאבענ ןעק יז סָאװ ,ןָאלאס ןייז ןיא

 טעלג ַא ךילטרעצ רהיא טָאה ,ןע'לחר וצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןוא טגָאזעג
 ן'טימ רהיא וצ גידנעכַאמ ,טדערעגסױרַא טָאה ןוא רָאה יד רעביא ןָאהטעג
 ,דניק ןיימ ,טוג ,טוג :דנַאה ן'טימ ןוא ּפָאק

 רעביא רעגניפ יד טימ גידנערהיפ ןוא טניהורעב ?לעסיב ַא ךיז טָאה יז

 ...אב-אבדַאב : ןעזעלעג טשרמולכ רעגיהור יז טָאה ,ןעבַאטשכוב עצרַאווש יד

 טימ רעטָאפ םעד טקוקעגנָא טָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז יז טָאה םיצולּפ

 יז טָאה ייברעד ,?יומ םוצ רענניפ םעד טניילעגוצ ןוא ,ןעניוא עיולב ערהיא

 טָאה ןוא ! עדע -- ןָאט א ןעזָאלעגסױרַא טָאה ,לעגניצ רהיא טלעטשעגסיױרַא

 לעװ ףךיא , :טנָאז רענייא יוװ ,ּפָאק ן'טימ ןעכַאמ ןעמונעג ןערעיודעב טימ

 .ןעסיורד ןיא ןעפָאלענסױרַא זיא ןוא ,"ןענעק טינ לָאמנייק ןיוש

 .ןָאהטעג ץכערק א טָאה רעטומ יד ,ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה רעטָאפ רעד

 ןיוש ךיז טָאה ,דנַאה ןיא ףוב ןייק ןעמונעג טינ רחעמ ןיוש טָאה ע'לחר

 ...ןעזעל וצ טעוװעראטסעג טינ רהעמ
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 זַא ,ןהעזרעד רונ טגעלפ יז יו .ןעצנַאט וצ טָאהעג בעיל טָאה ע'לחר

 ,ןעגנירּפש ,ןעיירד ןעמהענ ךיילג ךיז יז טגעלפ ,עקנַאמראש ַא טהערד ןַאמ ַא

 ןיא רהיא ראפ -- טרעהעגנ טינ יז טָאה רענעט ןייק ,עידָאלעמ ןייק ...ןעצנאט

 רעד זנוא ריפ יו ,רעליטש לעיפ ןעוועג גָאטייב ַא ןופ שיורענ רעטסערג רעד

 סעט'רבח ערהיא ןָאהטעגכָאנ רונ טָאה יז ,..טכַאנ רעטסליטש רעד ןופ םעהטָא

 ףיז טנעלפ ןַאּפ א רונ יו ,ןעגנירּפש ןעמהענ ךיוא ןענעלפ ענעי .םעד ןיא

 .'ךַאז אזא, ןעהערד ױזַא ןעלעטשקעווַא
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 רגע

 ןענעלפ ןעטייוו ןופ ...עענש רעד ,טסערפ יד ,ןעמוק טגעלפ רעטניוו רעד

 יו טימ ,רעטעלב ןהֶא ,טעקַאנ רעמיוב יד ,סייוו ,סייוו ןעקוקסיוא גרעב יד

 לעמיה רעד ..,רעקוצ ךאלקיטש עסיורג יוװ ,ןעגייווצ יד ףיוא ךַאלעקּפוק עקנעס

 יּפִא עענש רעד זיא ,טפיול רַאק-קירטקעלע יד ואוו ,טרָאד ..,רעייפ יװ ,טיור

 ם'נופ ןוא ...עענש טנעיל ,סרַאוטָארט יד ףיוא ,ןעטייז יד ייב ...טמַארעג

 ..ןעטנַאילירב ענעטַאשענסיױא יו ,טעשטשילב ןוא רע טלעקניפ טסָארפ

 ענעלָאטש ףיוא עלַא ,סעט'רבח עכילטע טימ רַאוטָארט ן'רעביא טהילפ ע'לחר

 .ןענַאירעבירַא ןעמעלַא ייז ךיז טעװערַאטס יז .ןעזערדָאּפ

 טימ ףרָאװ א ךיז טוהט ,סופ רעטכער רעד טימ שטילג ַא ךיז טוהט יז

 ןוא עציילּפ ןוא סופ רעקניל רעד טימ רעטנוא טּפַאכ ,עציילּפ רעטכער רעד

 יד ...טהילפ ,טהילפ ןוא סקניל -- סטכער -- סקניל -- סטכער ךיז טפרַאוװ

 ןעגינעגרעפ ַאזַא טימ טעשטיווק יז ,ןעשטשילב ןעגיוא יד ,ןענערב ךעלעקעב

 יו ,ױזַא טקנוּפ ע'לחר טפיירנעמ ןענינעגרעפ ןעזעיד ...טכַאל ,טכַאל ןוא

 ...סעט'רבח ערהיא

 -עג ןעגינעגרעפ ךיוא םחיא ןופ טָאה ע'לחר ...ןעמוק טנעלפ רעמוז רעד

 סע טָאה יִז .םירק-זייא ןעסע טנעלפ ןעמ ןוא סייה ןעוועג זיא סע .טַאה

 סעט'רבח יד טימ ןעלעיּפש טנעקעג ךיז יז טָאה וצרעד .טַאהעג בעיל ױזַא

 ןעוו ןוא ,ןעצוּפסיױא רענהעש טנעקעג ךיז טָאה ,רעמיוב יד רעטנוא קרַאּפ ןיא

 -קעווַא ןעגעלפ עילימַאפ רחיא טימ יז זַא ,ןעפערט להָאמ א ךָאנ ךיז טגעלפ רע

 ,רעמיוב לעיפ ָאד ןענייז סע ואוו ,טייוו ,טייוו ץעגרע גָאט ַא ףיוא ןערהָאפ

 זיא ןַאד ,ןעלקייק רהיא רעביא יירפ ךיז ןעק ןעמ ןוא ךיוה זיא זָארג יד ואוו

 ...ךילקילג-רעביא ןעוועג יז

 רעביא ןענעלפ ןַאד ?ייוו ,רַאפרעד רעמוז םעד טָאהעג בעיל ךָאנ טָאה יז

 .ןעטנַאקיזומ עדנרעדנַאװ ןופ סעינַאּפמָאק עלעיפ ןהענמורַא ןעסַאנ יד

 ,ןָאלַאס ַא רעדָא זיוה ַא ןעבענ ןעלעטשבָא ךיז ןענעלפ ןעטנַאקיזומ יד

 .ךאלדיימ סנעטסרהעמ ,גרַאװגנוי הרבח ַא ןעבײלקמורַא ךיז ןעגעלפ יז םורַא

 -ורט יד ףיוא ןעּפיל יד טימ ןעזָאלב ןעטנַאקיזומ יד יו ,ןהעז טגעלפ ע'לחר

 ...טיור ,טיור ןערעוו ,ןעקַאב יד ףיוא ןעזָאלב ,ןעניוא יד טימ ןעצָאלג ,סעב

 עטיילפ יד רעביא טרהיפ ,ןעּפיל יד ןעבענ עטיילפ ַא טלַאה רעכלעוו ,רענייא

 לעדיפ ַא טימ טהעטש רענייא ..,ןעטנוא ָאד ,ןעביוא ָאד ,רעגניפ יד טימ
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 טעּפוט ןוא סענורטס יד רעביא עלעקעטש ַא טימ טרהיפ ,זדלַאה ן'רעטנוא

 | | ..,םֹופ ן'טימ וצ

 טגעלפ יז .שימאק ענדָאמ ןעזייווסיוא עּפורג עזעיד טגעלפ ןע'לחר

 טיצולּפ .ןעגנירּפשרעטנוא טגעלפ ןוא שטיווק ןעכילהערפ ַא ןעזָאלסױרַא

 טביוה ע'לחר .ןעצנַאט ןוא ןעהערד טרָאד ןעמונעג ךאלדיימ יד ךיז ןעבָאה

 וצ יז טגייל ,גנוקיצטנע רהיא ןעזייוווצסױרַא םוא ןוא ןעצנַאט וצ ןָא ךיוא

 ,טצנַאט ןוא ןעטפערק עלַא טימ םהיא ףיוא טזָאלב ,ןעפיל יד וצ קַאלק רהיא

 רהָאי ןעדעי טימ ןוא רעטלע ןערָאװעג ,ןעסקַאװעג ע'לחר זיא ױזַא

 ,עקנידנַאלב עקנַאלש ענהעש א ןעוועג יז ןיא רהֶאי גיצנַאװצ וצ .רענהעש

 ...ךלימ ןוא טולב ,עטנוזעג ַא

 .ןעכילברעפ טינ גנַאל ןיוש רהיא ייב רענייק זיא סעט'רבח ערהיא ןופ

 רהיא טימ ,טייברַא רהיא טימ ןעמונרעפ ןעוועג גנַאל ןיוש זיא ייז ןופ עדעי

 -ענ ייז ןעבָאה סערעטניא ןַא רַאפ סָאװ ןוא .עבעיל רהיא טימ ,"ואלעפ
 ? ע'לחר רעמוטש רעד ןיא ןעבָאה טנעק

 ןַא ערהיא ןענעגעגנעב טגעלפ יז ןעוו ןוא ,טלהיפעג סע טָאה ע'לחר
 יו ױזַא ,ןעניוא עגירעיורט טימ ןעקוקנָא רהיא יז טגעלפ ,עט'רבח עגילַאמַא

 ,ףרואוורָאפ ַא טימ

 טפַאשלעזעג רעד ןיא ךילקילננוא טלהיפעג ע'לחר ךיז טָאה טּפיוהרעביא

 ַא ןיא ואוו-ץעגרע ןעציז וצ ןעמוקסיוא טנעלפ רהיא ןעוו טייל עגנוי ןופ

 עגנוי ןעוועג ךיוא ןענייז ןעטרָאד ןוא דניירפ ס'רעטָאפ רחיא ייב טפַאשלעזענ

 רהיא ףיוא ןענעלפ טייל עגנוי יד .ךילקילגנוא ןעלהיפ ךיז יז טגעלפ ,טייל

 ,טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה רהיא ןוא ,ןעקוק רונ רעבָא ,טייקנירעגיינ טימ ןעקוק

 ןַא ןעבענ יו ױזַא ,רעטנהענ רהיא ןעבענ ןעצעז ךיז לֶאז ייז ןופ רעצימיא

 ...רחיא וצ ןעדייר לָאז ןוא ?עדיימ רעדנַא

 ,טפַאשלעזעג 8 ןיא ןייז וצ ןעפערט רהיא ךיז טנעלפ להָאמ סעכנַאמ
 -קילננוא רהיא טלהיפעג יז טָאה ןאד .ךעלדיימ ןעוועג ךיוא ןענייז סע ואוו

 רהיא טנעלפ ,ןעפערט ךיז טנעלפ ,?להָאֹמ ךס א .רעפרַאש לעיפ ענַאל עכיל

 ..טייל עגנוי יד ףיוא ,ךעלדיימ יד ףיוא סעכ רענעגושמ ַא ןעקיטש ןעמהענ

 ןעזייװסױרַא יז טנעלפ טרָאד .םייחהַא קעװַא ןוא ןעביוהפיוא ךיז טנעלפ יז

 ייברעד טנעלפ קורדסיוא רעשיריהט-בלאה רעדליוו רעד ןוא ,סעכ רהיא

 .םינּפ רהיא ףיוא ןוא ןעגיוא ערהיא ןיא ףרַאש רהעז ןעטערטסױרַא
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 טלהיפ סָאװ ,יורפ עטנידעירפעבנוא יד ןעדייר ןעמונעג טָאה רהיא ןיא

 ןיא ...ןעיורפ ערעדנַא ןופ ןענלָאפרע יד ןיא ןעגנורעדינרע ענעגנייא ערהיא

 טציז סָאװ ,עלעגייפ ַא וצ ןעכיילנרעפ טנעקעג יז ןעמ טָאװ ןעטונימ עבלעזַא

 עכלעוו ,רעטסנעפ םענעּפָא ןַא ןעבענ ?עגייטש ַא ןיא טייצ-רעמוז טרַאּפשרעּפ

 -ַאו ערהיא טסיג ןוז ענעדלָאנ יד .וצ ןעטרָאג םענהעש ַא וצ סיורַא טהעג

 ,ךאלהערפ ןעקירשט ךאלעניופ ,ןעהילב רעמיוב יד ,םורַא ןעלהַארטש עמיר

 -נַא ן'כָאנ רענייא ךיז ןעגָאי ,ןערעדנַא ן'פיוא לענייווצ ןייא ןופ ןעגנירּפש

 ...ךאלעּפעק יד ןיא ךיז ןעקיּפ ,ןערעד

 רעגיטכיל רעד וצ ךיוא ךיז טסייר ,ךאבענ ,עלעגייפ עטױַאּפשרעּפ יד

 ךיז טליוו רחיא ,עלענייווצ םענירג ַא ףיוא ןעגעיוו ךיוא ךיז טליוו רהיא ,ןוז

 יו ןוא ,עלעּפעק ןיא רהיא ןָאהט קיּפ ַא ,עלעגייפ ַא טימ ןָאהט ףיטש ַא ךיוא

 ,הסיפת רהיא יז טלהיפ דלַאב ױזַא ,ךאלענילפ ערהיא ביוה א טוהט יז רונ

 ...טרַאּפשרעּפ ,טרַאּפשרעּפ ,טרַאּפשרעפ זיא יז זַא
 'א הא * 

 ןערעייז ןופ הנותח ַא ףיוא רעטָאפ ן'טימ ןעמוקעג ע'לחר זיא ?הָאמ ןייא

 ,טלעיּפשעג טָאה קיומ ,ןעטכילעב לעה ןעוװעג ןיא לָאז רעד ,דניירפ ַא

 ,טצנַאטעג ,טהערדעג ךיז ןעבָאה ךא?רָאּפ

 טצוּפעב ,דיילק רעסייוו ַא ןיא ןָאהטעגנָא לאז ןיא ןיירַא זיא ע'לחר

 -ניהַא טגיילרעפ ןהעש ןעוועג ןענייז רָאָאה עדנַאלב יד .ןעמולב עשירפ טימ

 םינּפ רהיא .ןעגינעגרעפ ןופ טלהַארטשעג ןעבָאה ןעגיוא עיולב יד ,רעט

 עכילדנעגוי ,עשירפ טימ טמעהטָאעג טָאה רוגיפ עקנאלש עצנַאג רהיא ןוא

 ,טייהנהעש

 טימ .םלוע ןעדנעצנַאט םעד ףיוא ןעקוק טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז

 -נַארפעגסיױא טנַאגעלע ןַא ,ןַאמ רעגנוי ַא ןעפָאלעגוצ רהיא וצ זיא ?הָאמנייא

 ,ךילפעה ךיז טָאה רע .סעצנָאװ עטהערדרעפ ,עקניצרַאװש טימ ,רעטעוועט

 יד טגנַאלרעד רהיא טָאה ,רהיא רַאפ טגיינרעפ ,דלעה-טַאלק-ץנַאט השעמ

 ...ןעצנַאט םהיא טימס קעװַא זיא יז .דנַאה

 םענהעש ַאזַא טימ גידנעצנַאט ,ךילקילג ױזַא טלהיפעג ךיז טָאה יז ןוא

 .+! ןַאמ ןעגנוי

 -עגקעוַא סעֶלַא םהיא טלָאװ יז זַא ,רַאבקנַאד ױזַא ןעוועג םהיא זיא יז

 ןייז עילַאט םורַא טלהיפעג טָאה יז .טונימ רעכילקילג רעזעיד ראפ ןעבעג
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 ךיז טָאה יז ןוא ,בייפ רהיא ןעמונעגכרוד טָאה רעדיוש רעסיז ַא ןוא ,דנַאה

 ...טקירדעגוצ םהיא וצ רעטסעפ

 ,םעהטָא ןעסייה ןייז ןעקַאב ערהיא ףיוא טלהיפרעד יז טָאה םיצולּפ ןוא

 ענייז ןהעזרעד טָאה ןוא ןעניױא ערהיא ןעביוהענפייא םהיא פיוא טָאה יז

 ןיא םהיא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז ...ןעכַאמ ,רהיא יצ ןעכַאמ ייז יװ ,ןעּפיל

 עלייוורעד טכַאמעג ןעבָאה ןעפיל ענייז ןוא ,טכאלעג טָאה רע .ןעניוא יד

 יז יו ,זיא יז ןהעש יוװ ,טגָאזעג רהיא רע טָאה טכיילעיפ ..,סעּפע רהיא ֹוצ

 ,טניואוו יז ואוו ,רהיא ייב טנערפענ רע טָאה טכיילעיפ ...ןעלעפעג םהיא זיא

 ...ט:יילעיפ ,טכיילעיפ ,?הָאמ ַא רעדעיוו ןהעז רהיא טימ ךיז ןענעק וצ םוא

 ַא .םהיא וצ טעבעג ַא ,רעצ ַא טלָאמענסיוא ךיז טָאה ןעגיוא ערהיא ןיא

 -רעפ ןייֵלַא ךיז טָאה יז ; םינּפ רהיא רעביא ןעסָאנוצ ךיז טָאה ברַאּפ רעטיור

 ...קילגנוא רהיא טימ טמהעש

 םעד טניילעגוצ טָאה ,טקוקעגנָא יז טרעדנואוורעפ טָאה ןַאמ-רעגנוי רעד

 ןוא ןעגיוא עדנענַארפ טימ רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,ליומ םוצ רענניפ

 | .ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ?עקָאש ַא טָאה
 ,ּפָאק ן'טימ לעקַאש ַא טימ טרעפטנעעג טָאה יז

 ךיג רעד ןיא יז ,רענעקָארשעגרעביא ןַא יו ,ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ןַאד

 ןליפַא ךיז גידנענעגעז טינ ,ןעדנואוושרעפ זיא ןוא טרָא ןַא ףיוא טרהיפעגּפָא

 ןיא ןוא ?עדיימ ַא ןָאהטענ ּפַאכ ַא טָאה רע יװ ,ןהעזעג טָאה יז .רהיא טימ

 -"רעק ןעצנַאג ן'טימ ןערעטיצ ןעמונעג טָאה יז .ןעצנאט רענעי טימ סעוװַא

 זַא ,טלהיפעג טָאה יז .דנעה יד טיס םינּפ םעד טקעדרעפ טָאה ןוא רעּפ

 ףיז טליו רהיא ןוא ,טקירד ןוא טקיטש ןוא ,סעּפע יז טגרעוו גינייווניא

 ...ןעיירש

 ןָאהטעגנָא ךינ רעד ןיא טָאה ,םורדגניסערד ןיא ןעפָאלענניירַא זיא יז

 ןעמונעג טָאה ,לַאז-ץנַאט ןיא ןעפָאלעגסױרַא קירוצ ,?עטנַאמ ןוא טוה רהיא

 טימ גידנעדייר לעקניױו ַא ןיא ןהעזרעד םהיא טָאה יז .רעטָאפ רהיא ןעכוז

 דנַאה ן'רַאפ טּפַאכעגנָא גנוגעוועב רעזעוורעגנ ַא טימ םהיא טָאה ןוא ןעצימיא

 "יוק ןוא ןעגיױא יד טימ זייב גידנעשטשילב ,םייהַא ןעּפעלש ןעמונעג ןוא

 5. אדע ! אדע :נידנעשט

 ןופ ןעפרָאװעגבָארַא סעכ טימ יז טָאה ,םייהַא ןעמוקעג זיא ע'לחר ןעוו

 ןיה בוטש ן'רעביא ןעפיול ןעמונעג טָאה ןוא ?עטנַאמ םעד ןוא טוה יד ךיז
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 ילעוװ ,לוק ַא טימ ךיז-רַאפ גידנעגָאלק ןוא דנעה יד טימ גידנעכערב ,קירוצ ןוא

 - .ֿפעטניה ןיילק ַא ןופ ןעיואוו םעד וצ ךילנהע ןעוועג זיא רעכ

 יז טָאה סָאד .ןעגיהורעב טלָאװעג יז ןעבָאה רעטומ ןוא רעטָאפ רעד

 .טגערענפיוא רהעמ ךָאנ

 טָאה ןוא רעטומ יד ןעגנאגעגוצ רהיא וצ זיא ! עקרעטכַאט ,ע'לחר -- '

 .רָאָאה ענהעש יד רעביא ןָאהטענ טעלג ַא רהיא

 ךיז ןופ גידנעסיוטשּפָא ,ןָאהטעג יירשעג ַא יז טָאה ...!ַאזע ! אדע --

 ..!אדע -- ; סיפ יד טימ גידנעשטּפָאט ןוא רעטומ יד

 ַא ייז טָאה ,דיילק רהיא ןופ ןעמולב יד טּפַאכעגסױרַא יז טָאה םיצולּפ

 -עג ייז טָאה ,רָאָאה יד רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ,ךיז ןופ ןָאהטעג רעדיילש

 זיא רעטָאפ רעד .בוטש ן'רעביא גידנעפיול יירשעג ַא טימ ןעסייר ןעמונ

 טָאה יז .םערָא ן'רַאפ טּפַאכעגנָא יז טָאה רעטומ יד ,ןעמַָאלענוצ רהיא וצ

 ,תולוק עדליוו טימ ! אדע ! אדע : ןעירשעג ןוא דנעה ערעייז ןופ ןעסירעג ךיז

 טָאה ,לעסיב ַא טגיהורעב ךיז טָאה יז ןעו .טגיהורעב םיוק יז טָאה ןעמ

 -עגקעווא ךיז טָאה יז .ץרַאה רהיא רעטומ רעד רַאפ ןעסיגסיוא ןעמונעג יז

 ,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טיֿפמ טכיילגעגסיוא ךיז טָאה ,בוטש ןעטימ ןיא טלעטש

 "עג הערד ַא טָאה ,ןעוועג זיא ןאמרעגנוי רעד קנַאלש יװ ,ןעזייוו נידנעלעוו

 ענהעש טַאהעג טָאה רע ןַא ,ןמיס ַא -- ןעּפיל יד םורַא דנַאה ן'טימ ןָאהט

 -יילּפ ןוא םינּפ ןעבלַאה ןעטכער ן'טימ ןָאהטעג רהעק ַא ךיז טָאה .סעצנאוו

 דנַאה ן'טימ ןָאהטענ טעלג ַא יז טָאה .ןעצנַאט ןעמונעג ןעבָאה ייז .ה ,ד ,עצ

 ןעבכַאמ ןעמונעג טָאה .היחמ א ןעוועג רהיא זיא סע .ה .ד ,טסורב ן'רעביא

 -וִצ טָאה .,ןעדייר ןעמונעג רהיא וצ טָאה רע .ה .ד ,ַאב ,ַאב : ןעּפיל יד טימ

 -רעפ ןַאד טָאה רע .ה .ד ,ןרעטש םוצ ןוא ליומ םוצ רעגניפ םעד טניילעג

 ַא רהיא ןוא רעטומ רעד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא .םוטש זיא יז זַא ,ןענַאטש

 -ענַּפָא ךיז ןופ יז טָאה רע .ח .ד ,דנעה עדייב טימ ְךיִי ןופ ןָאהטעג סיוטש

 ן'טימ טלעסיירטעג ךיז יז טָאה ,רעטומ רעד סע גידנעגייצ ןוא ...ןעסיוטש

 רעד וצ םינּפ ן'טימ ןָאהטעג ףרָאו ַא ךיז יז טָאה ןַאד .רעּפרעק ןעצנַאנ

 -תונמחר ,עטקיטשרעפ טימ ןענייוו ןעמונעג טָאה ןוא טסורב ן'פיוא רעטומ

 ...ןערהערט עגיד

 ןעמ זַא ,ןהעטשרעפ וצ רהיא גידנעבעג ,טגיהורעב םיוק יז טָאה ןעמ

 ...ןתח םענהעש ַא ןענירק רהיא ריפ טעוו
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 *+ יא +

 .טבַאמעג דלַאב ךילקריוו ךיז טָאה ןתח ַא ןוא
 טָאה ןוא ןַאמסדנַאל א קרָאידינ ןופ ןעמוקעג ייז וצ זיא ?הָאמ ןייא

 א ךָאנ ,ל'רוחב רענייפ ַא םורָא ךיז טנַאלּפ קרָאי-ינ ןיא זַא ,טלהעצרעד

 -ָאמ םקעז טשרע זיא ?'רוחב רעד .טדָאטש רענעגייא רעייז ןופ ,רענירג

 קנַארק זיא ןוא ,ירָאטקעפ טנייּפ ַא ןיא טיײברַאעג טָאה ,דנַאל ןיא ןעטַאנ

 .המשנ רעד ייב ינעּפ ַא ןהִא םורַא ךעבענ ךיז רע טגַאלּפ דניצַא .ןערָאװעג

 .ךודיש רעכיליירג ַא ןעוועג ?'רוחב רעד טלָאװ ןע'לחר רַאפ

 םעד ןהעזעג טָאה ,קרָאי-וינ ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא רעטָאפ ס'?חר

 טימ םהיא טָאה רע .ןערָאװעג ןעלעפעג קרַאטש םהיא זיא רע ןוא ,ל'רוחב

 ןוא ןע'לחר ןעוועג ןעלעפעג ךיוא ןיא ל'רוחב רעד .םייהַא טכַארבעג ךיז

 | ,רעטומ רהיא

 ןעכיילב ַא טימ ,22 רהָאי ַא ןופ ןַאמ רעננוי רעקנַאלש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןרעטש ןעסייוו ,ןעכיוה ַא טימ ,ןעניוא ענידנעשטסילב עסיורג טימ ,םינּפ

 -ַאמעגסיוא ןעוועג זיא רע ,רָאָאה ,טעמַאס יו ,עצרַאװש ,עטכידעג רעטנוא

 ןעוועג זיא רע .טסורב ן'ראפ ךיז גידנעטלַאה ,טסוהטג טָאה ,ךאווש ,טרעט

 .ןייֵלַא ע'לחר יא ןערעטלע ס'לחר יא ןהעזענ ךיוא ןעבָאה סָאד ,קנַארק

 ,ןעהורסיוא ךיז טעוװ רע זַא ,טפָאהעג ןעבָאה רעבָא ןערעטלע סע'לחר
 טָאה ע'לחר .,ןערעוו דנוזעג טעװ רע ןוא ,ןהעזוצ טוג םהיא טעװ ןעמ ןעוו

 תונמחר םהיא ףיוא טָאה יז ?ייוו ,טַאהענ בעיל רהעמ ךָאנ ןעקנַארק ַא םהיא

 ...טַאהענ

 רעד ףךיז טָאה ןַאמ ןעגנוי םעד .ןעדנובענוצ םהיא וצ ךיִג ךיז טָאה יז

 -עננָא ,טנַאלּפעגנָא לעיפ ױזַא ךיז טָאה רע :קילג ַא טושּפ טכַאדעג ךודיש

 טאהעג רע טָאה ךָאנ וצרעד ,קנַארק ,דנעלע ױזַא ָאד ןעוועג זיא רע ,טעשטומ

 ןופ שטָאכ סעקסַאל ןיא ,עבעיל ןיא ךיז טניטיונ סָאװ ,המׂשנ עמירַאװ ַא

 ...זיא סע ןעמעוו

 ערהיא גידנעלהיפ ןוא זיוה ןייא ןיא ןע'לחר טיס טַאנָאמ ַא נידנעייזּפָא

 ןיא טיײקרַאבקנַאד יד ןוא רַאבקנַאד רהעז רהיא ןעוועג רע זיא ,סעקסַאל

 .עבעיל בלַאה ןיוש זיא עלעפ ענױזַא
 'ןיא םהיא טקוקעג טָאה ,ךילקילנ טלהיפעג םהיא טימ ךיז טָאה יז ןוא

 טימ ןוא ןעסע טימ ןהעזעגוצ טָאה ,תיבה לעב ןייז וצ דנוה ַא יװ ,ןעגיזא יד
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 -רעד טגעלפ יז ןעוו ןוא ןעטסוהרעדנַאנַאפ ךיז טנעלפ רע ןעוו .,ןעקנירט

 טסורב יד טקירד רע יו ןוא גָאטהעװ ןופ ךיז טעשטראקוצ טינּפ ןייז יו ,ןחעז

 ןעמחענ טגעלפ ,ץכערק 8 טימ ןעפיולוצ םהיא וצ יז טנעלפ ,דנעה עדייב טימ

 ן'רעביא ,רָאָאה יד רעביא דנעה עמירַאװ ,עטַאלג ערהיא טימ ןעטעלג םהיא

 ,ןעּפיל יד ?עכיט רהיא טימ ןעשיוו םהיא טנעלפ ,ןעקַאב יד רעביא ,ןרעטש

 עניד'תונמחר טימ ןעטעב םהיא ןעמהענ ,ךלימ זָאלג א ןעגנַאלרעד םהיא טגעלפ

 ןעגיוא ערהיא ןעבָאה ןעקנירט טנעלפ רע ןעוו ןוא .ןעקנירט לָאז רע ,רענעט

 ,.,ריירפ טימ ןוא קילג טימ םחיא ףיוא טקוקעג

 טנעלפ רע ןעוו ןוא גנוטייצ עשידיא ַא ןעזעלעג רע טָאה גָאט ןעדעי

 -קעוא טגעלפ ,סיפ ענייז ןעבענ דרע רעד ףיוא ןעצעז ךיז יז טנעלפ ,ןעזעל

 יד ףיוא ,ןעגיוא יד ןעכַאמוצ טנעלפ ןוא עינק ענייז ףיוא ּפָאק רהיא ןענייל

 לעיפ .טייסנילעזקילג ןופ לעכיימש ַא ןעלעיּפש ןַאד דחיא ייב טגעלפ ןעּפיל

 ַא טגעלפ ,סיפ יד ףיוא ןעגנירּפשפיוא ןענירעד ןעטימ ןיא יז טנעלפ ?הָאמ

 סמערָא עדייב טימ ךיז טנעלפ ןוא גנוטייצ יד דנעד ענייז ןופ ןָאהט סיר

 ןוא טסורב ן'טימ יםהיא וצ ןעקירד ךיז טגעלפ ,זלַאה ןייז םורַא ןעּפַאכמורַא
 יז טגעלפ ןַאד .ןעשוק ןעמהענ םהיא טנעלפ ןוא רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ

 -נירּפש ,ןעהערד ןעמהענ ךיז טגעלפ ,בוטש ןעטימ ןיא םהיא ןופ ןעגנירּפשבָא

 להָאמ ַא .,רעטכעלעג ןעגיטרַאנעגייא רהיא טימ גידנעכַאל ,ןעצנַאט ןוא ןעג

 -עטשסיוא םהיא טנעלפ ,עקטעקָאק השעמ ,םהיא וצ ןעפיולוצ ךיוא יז טנעלפ

 ,..שוק ַא ,שוק א : ןעגיוא יד טימ םהיא וצ ןעקניוו ערטיכ טנעלפ ,קַאב ַא ןעל

 ןייק ןעוועג טינ ןַאד ןיא קַילג רהיא וצ ןוא ,ןָאהט שוק א רהיא טנעלפ רע

 | ...ץענערג

 ןַאד ,קרַאּפ ןיא ןעריצַאּפש םהיא טימ טמרַאעג סױרַא טגעלפ יז ןעוו

 ןעטָארטעג טָאה יז .סָאמ ןעלופ ןיא קילנ סָאד טלהיפעג יז טָאה טשרע

 טָאה יז ןוא עבעיל טימ ןעניוא יד ןיא ןעקוקניירַא םהיא טגעלפ ,ץלָאטש

 ייז יו ,םהיא טימ ןהעז ױזַא יז לָאז טלעוו עצנַאנ יד זַא ,טכָאװעג קרַאטש

 ...ןערעדנַא םעד םענייא ןעבעיל יז יז ,טמראעג ןעהעג

 .םיִאנת ןעוועג ייז ייב זיא םורַא ןעטַאנָאמ ייווצ ןיא

 טימ טסוהעג ץלַא רעבָא טָאה רע .,רעסעב טלהיפענ ךיז טָאה ןתח רעד

 ,טטוה םענעקורט ַא

 ןעגער ןייז טימ ,סנעקלָאװ ענייז טימ טסברעה רעד ןעמוקעג ןיא סע
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 רע ,רענרע ץלַא טלהיפעג טָאה ןתח רעד ,דניוו ןעגידרעמָאי ןייז טימ ןוא

 "עב םהיא טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד .טעב ןיא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה

 ירעפ טנעלפ ,טייהקנארק ןייז ןענעװ טגָאזעג טינ טָאה ,גָאט ןעדעי טכוז

 ןופ ןעטָארטעגּפָא טינ טָאה ע'לחר .ןהענקעוַא ןוא טפעצער םעד ןעביירש

 ןעסעזעג יז ןיא סיפ ענייז ייב .טונימ ןייא ףיוא טינ ,טעב ס'ןעקנארק םעד

 ןעטימ ןיא ,להָאמ עלעיפ .ןעפָאלשעג ךיוא יז טָאה טרָאד ,טכאנ ןוא גָאט

 ,ןעצכערק טנעלפ ןוא סיפ ענייז וצ םינּפ ן'טימ ןעלאפוצ יז טגעלפ ,טכַאנ

 ...ןעצכערק
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 רהיא ,טעב ן'פיוא ןעקנארק ןעבענ ןעסעזעג יז זיא טכַאנייב לָאמנייא

 ,טעּפָארכעג טָאה ןוא בוטש ןעטימ ןיא ?הוטש א ףיוא ןעסעזענ ןיא רעטָאפ

 ןופ רעטסנעפ יד רעביא .טכעלש רהעז טלהיפענ ךיז טָאה ןעקנַארק רעד

 .טרעמָאיעג טָאה דניוו ַא ,לענָאה ַא יו ,ןענער ַא טּפַאלקעג טָאה ןעסיורד

 ,טמעהטָאעג רעווש טָאה רעכלעוו ,ןתח רהיא ףיוא טקוקעג טָאה ע'לחר

 לָאמנייא טימ .ןרעטש ןופ סייווש םעד טשיװועג ?עכיט ַא טימ םהיא טָאה
 טָאה ןוא דנַאה רעטכייפ ,רעטלַאק ַא טימ ןעמונעגנא יז ןעקנַארק רעד טָאה

 : גידנעמעהטִא רעווש ,טדערענסיוא

 ףימ טָאה עמַאמ ןיימ ...בעיל ךימ טסָאה וד ! ברַאטש ךיא ,ע'לחר,

 ...ףעירב ןיימ ףיוא טראוו ,םייה רעד ןיא זיא יז ...ָאטינ ןיא יז .,..בעיל ךיוא

 ...ברַאטש ךיא ...בעיל עדייב ךייא בָאה ךיא ,ע'?חר
 ,רָאָאה יד ןעטעלג םהיא ןעמונעג טָאה ,ןענַאטשרעּפ םהיא טָאה ע'?חר

 םיצולּפ ...ןעגָאלק ןעמונעג טָאה ןוא טסורב ןייז וצ ןעלַאפעגוצ יז זיא ןַאד

 -עג לעּפַאצ ַא רהיא רעטנוא ךיז טָאה רעקנַארק רעד יוװ ,טלהיפרעד יז טָאה
 טימ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה רע : ןָאהטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה יז ,ןָאהט
 טימ ליױמ םענעפָא ןא טימ ןוא ןעגיוא ענרעזעלג ,עטצַאלגעגסיוא ,עסיורג
 ...רענהייצ עסייוו עטערישטשעגסיוא

 ! אדע : ןעטפערק עלַא טימ ןעיירש ןוא ןעלסיירט טּפַאכעג םהיא טָאה יז
 ,גנולפייווצרעפ ןעגנולקעג טָאה יירשעג ןעמוטש ןעזעיד ןיא ןוא ...! אדע

 -עג טָאה ,ןעגנורּפשעגפיוא ןיא רעטָאפ רעד .ןערהעדט טרעהעג ךיז טָאה
 ...ןעברָאטשעג ןזיא ןתח רעד -- דנעה יד טימ ןעכערב ןעמונ

 ןעמונעג םהיא טָאה ,ןעטיוט ן'פיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ע'לחר
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 אנע

 ןַאד .עטרעווילגרעפ ַא יװ ,עלייוו ַא ןענעיל ןעבעילבעג ױזַא זיא ןוא ןעשוק

 ןוא ,ןעטיוט ן'פיוא ןָאהטענ קוק ַא ?הָאמ ַא ךָאנ טָאה ,ןענאטשעגפיוא יז זיא

 ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ טירט עטסעפ טימ זיא

 ,רָאָאלפ ןעטייווצ ןעכיוה םעד ןופ ןעסיורד ןיא

 ...טּפַאלקעג טָאה ןעגער רעד ,דניוו רעד טרעמָאיעג טָאה ןעסיורד ןיא

 סע טָאה רעטָאפ רהיא רעדייא ןוא רעטסנעפ סָאד ןָאהטעג ןעפע ןַא טָאה יז

 | | ...ןָאהטעג גנורּפש ַא יז טָאה ,טקרעמעב

 ,..? דניו ןופ וצ ,רעטָאפ רהיא ןופ וצ ,רעמָאי ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע



 ? גידלוש זיא רעוו

 ַא ןיא עלייב .סעכ ןיא קרַאטש זיא ןוא ןעוויוא ןעבענ טחעטש עלייב

 םינּפ טרַאדעגסיױא ,סָאלב ַא טימ ,88 רהָאי ַא ןופ ענעדיא עגנַאל ,ערעגָאמ

 ןעטרילַאקלעקנוד ַא ןיא ןָאהטעגנָא זיא יז ,ןרעטש טשטיינקוצ ַא טימ ןוא

 זיא יז לייוו ,גנַאל ןעטניה ןופ ןוא ןעסיררעפ טנערָאפ ןופ זיא סָאװ ,דיילק

 ,דיילק סָאד יו ,ףָאטש ןעבלעז םעד ןופ זיא סָאוװ ,עטמָאק רהיא .תרבועמ

 -ייוו לעקיטש ַא טרָאד ןופ סיױרַא טקוק סע ןוא ןעפָא סָאװטע טסורב םייב זיא

 לעזענ גיציּפש ןיילק ַא ,ןעגיוא עגידנעשטשילב ,עצרַאוש טָאה יז .דמעה עס

 ןעוועג יז זיא לָאמ ַא זַא ,גיטנעק זיא סע -- ,ןעּפיל עסַאלב ,עניד רָאּפ ַא ןוא

 .ןהעש

 2 רהיא ןוא קישטרַא רעגירהעי-רעיפ רהיא ףךיז ןעהערד רהיא םורַא

 ןעמירק ןוא דיילק רהיא רַאפ ךיז ןעטלַאה רעדניק ערייב .,עלערימ עגירהעי

 .ךיז

 עטיור טימ ,לעּפעק ןעסָאגעגסיוא ןַא טימ דניק סָאלב ַא זיא קישטרַא

 ןייז ןופ ןעזיוה עטלַא רֶאּפ ַא טנַארט רע .ךיוב ןעכיוה א טימ ןוא ךעלגיוא

 -ָאפ ןופ עטעטאלרעפ ןוא ןעטניה ןופ ענעסירוצ ,עציא ?רעדורב ןעגירהעי 6

 עכיוה טימ ךיש עטלַא רֶאּפ א רע טּפעלש סיפ יד ףיא ; עינק יד ייב ,טנער

 טערט רע ,לעטיג רעטסעווש רעגירהעי 17 ןייז ןופ סעקרָאק עטמירקעגסיוא

 -עווש ַא יו ,ךיז רע טלעקַאש גנַאג ןיא ןוא ,ךיש יד טיפ גידנעבָארקס ,רעווש

 - ...זנאג עטעפ ,ער

 -עגנָא ןיא ,קישטרַא ?רעדורב רחיא יוװ ,עטַאזוּפ ַאזַא ךיוא זיא עלערימ

 .ןעביוא ןופ עקשטָאטּפָאק ַא טימ ,דמעה ןעגנַאל א ןיא ןָאהט

 ןופ רעדניק יד טימ רעדניק עגירעביא סעלייב ךיז ןעלעיּפש לָאה ןיא

 ...יירשעג ַא ןוא ףַאלעג א םרָאד ןופ ךיז טרעה סע .םינכש יד

 ַא ,לעטיג רעטכָאט עגירהעיה17 ערעטלע רהיא טציז םור טנָארפ ןיא
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 טעקשוש ןוא ןעלייב וצ ךילנהע רהעז ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא ,לעדיימ ענהעש

 ,רעהיינ-ןעדמעה ַא ,טנַארפ ?עקיטש ַא ,ןַאמ ןעגנוי ַא -- ןענַאמייס טימ ךיז

 .(טסעק ףיוא) דרָאב ןיא ייז ייב זיא סָאװ

 וצ ןעניוא עטיור ענייז טסייררעפ ,קישטרַא טיירש -- ,העט ,עמַאמ --

 ,דיילק ן'רַאפ יז טּפעלש ןוא ךיז טמירק ,רעטומ רעד

 ן'טימ ץעז ַא ךיז טוחט ,רעדורב רהיא עלערימ ךָאנ טיירש -- { העט --

 ...תולוק ?וק טיירש ןוא סיפ יד טימ ןעמַאלק וצ ןָא טבייה ,ענָאלדָאּפ ןָא ןעטניה

 טוהט ! קינטָאװכַא -- עלייב רעכעה ךָאנ טיירש -- ! חעוו ַא ,העוו ַא --

 טסעוו -- :ךיז ןופ םחיא גידנעוהט סיוטש ַא ,ןעקישטרא ףיוא יירשעג ַא יז

 ..! םירזממ ,ןעגָאלשנײרַא דרע'רד ןיא ךייא לע ךיא 4 ןעּפעשטּפָא ךיז

 ןעגעק ךיז טלעטש ,רעטומ ןייז ןופ רענעקָארשרעד ַא בָא טפיול קישטרַא
 ַא קסעװַא ךיז טגייל לעדנערעטש ןעשרעדניק ןייז ףיוא ,ןָא ךיז טזָאלב ,רהיא

 םהיא טהערד ,ליומ ןיא לערעגניפ ַא ןיירַא טנייל רע ; עלעשטיינק רעגיד'זגרב

 ...סַאנ טרעוו ?ערעגניפ סָאד -- רעהצ ןיא ןיהַא גידנעגייווש

 ,ןעלערימ וצ עלייב טיירש -- ! זלַאה ענ'חפרט ןייד ּפָאטשרעּפ ,ַאנ --

 סָאד טמהענ ,ןעגיושנא טרעו עלערימ .רעקוצ לעקיטש ַא רהיא טיג ןוא

 ,ןעסייב וצ ןָא םהיא טבייה ןוא עגָאלדָאּפ ןופ ףיוא טהעטש ,רעקוצ עלעקיטש

 -רַא ףיוא גידנעקוק ןוא ךאלדנהייצ עשרעדניק ערהיא םימ גידנעקשמָארכ

 טכַאד ,ןעדייר עכלעוו ,ץלָאטש ןעשרעדניק טימ לופ ,ןעניוא טימ ןע'קישט

 ...טינ וד ןוא ןענַארקעג בָאה ךיא ,אהא, :ךיז

 ףיוא ןעגיוא עטיור ענייז טימ ףױרַא ןעטנוא ןופ קוק ַא טוהט קישטרַא

 ןעלענש ַא טפרַאװ ,רעקוצ םעד ןעגיוז סָאװ ,ןעּפיל ערהיא ףיוא ,ןעלערימ

 ַא טימ טשימ ןוא ןעקור ן'טימ םהיא וצ טהעטש סָאװ ,ןעלייב ףיוא קילב

 ןעוו ,ץַאק ַא יװ ,ןעלערימ וצ גיטכיזרָאפ וצ ךיז טע'בנג ,לעּפעט ןיא לעמעל

 ױזַא טינ ןעלָאז ךיש עסיורג ענייז זַא ,ךיז טערַאטס ,עלעזיימ ַא טקרעמעב יז

 פעקיטש סָאד דנעה ערהיא ןופ םיר א טוהט ,עגָאלדָאּפ יד ןעבָארקס קרַאטשי
 -וצ ןוא ןעלערימ ףיוא קוק א טוהט ,ליומ ןיא ןיירַא םזיא טּפאכ ,רעקוצ
 ,..2! רהעמ ָאטינ , : ןעגָאז ןעלעוו רהיא לָאז רע יו טאריקא ,דנעה יד טיירּפש

 טמירקרעפ ,ןעגיוא עטרעדנואוורעפ ,עסיורג טימ ןָא םהיא טקוק עלערימ

 יד טימ טּפַאלק ,ענָאלדָאּפ ןָא רעדיילש ַא רעדעיוװ ךיז טוהט ןוא ךאלעּפיל יד

 ...טיירש ןוא סיפ
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 ,עלייב יירשעג ַא טהוט -- ? רעגיוזטולב ,ןָאהטעג רהיא וטסָאה סָאװ --

 .םהיא ךָאנ ךיז גידנעוהט ףרָאװ ַא

 טפיול ןוא קישטרַא טיירש -- ! עמַאמ ,רהעמ טינ ,רחעמ טינ ,יא ,יא --

 .לָאה ןיא ןייוועג ַא טימ סױרַא

 טרעװ עלערימ ןוא רעקוצ ?לעקיטש רעדנַא ןַא ןעלערימ טיג עלייב

 .ןעגיױושנַא

 עמורק טימ טקוק יז ..סעכ ןופ ּפִא ךיג ױזַא טינ טהעג רעבָא עלייב

 .ןעציז ןע'נָאמייס טימ לעטיג ואוו ,וצ םור טנָארפ םוצ ןעגיוא

 .גינעוו ייז רַאפ טלָאװ תורצוא ס'חרוק ..ןעטלאהוצסיוא טינ זיא סע

 טינ רָאג ןעק ..טָאנָאמ םענעי רַאפ טלהָאצעב טינ לָאנ זאג רַאפ ...ןעוועג

 ,,,םייט יזיב ןיא רימ יז טנעידרעפ ךָאוװ ַא רַאלָאד רעיפ ? סָאװ ןוא ..,ָאד ןעציז

 ןייקס טינ ,לעריימ 8 ...טינ ראג רחָאי בלַאה ַא יז טײברַא ,טיג טָאג זַא ןוא

 ייווצ רַאפ ןערָאװעג ...גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיב רהָאי 17 ןיוש ,דניק ןיילק

 סעּפע טהעג עמַאמ-עטַאט רהיא זַא ,ןהעטשרעפ ךָאד ףרַאד ..,תבש ןעכָאװ

 ...9 ןעצרַאה םוצ טעּפע ךיז טמהענ יז ,טע ..,ןוא ...םיריבג ןייז וצ ןופ ּפֶא

 ךיז ?עטיג טָאה ךָאנ ךָאו עטצעל ןַא ,עלייב ךיז טנהָאמרעד ָאד ןוא

 .-! ןעצרַאה ןיא סיר אזא ,ראלָאד 2 .,.רַאלָאד 2 רַאפ טוה עיינ ַא טפיוקעג

 טָאנָאמ ן'רַאפ ןעלהָאצעב טנעקעג ןעמ טָאה רַאלָאד 2 עזעיד רַאפ ,שטייטס

 ...ןַאג

 ייז ייב זיא תונמחר לעקערב ןייק ...! העוו ,העוו ,רעדניק עניטנייה

 ןעוועג להָאמ א ךיוא ,ךיז טכַאד ,זיא ,עלייב ,יז ..,ןערעטלע ערעייז ףיוא ָאטינ

 וצ ביוחמ טינ ןענייז עמַאמ-עטאט זַא ,ןענאטשרעפ יז טָאה ךָאד ..,לעדיימ ַא

 ...רעדניק ערעייז רַאפ העירק ןעסייר

 ַא יװ ,טלעוו רעדנַאנַא זיא טציא זַא ,טהעטשרעפ עלייב ,תמא זיא סע

 סייוו יז ,ןיינ ,ךיז טכַאד רהיא רעבָא ;} קסנימ טינ זיא קרָאיד-וינ זַא ;?הָאמ

 םעד טפיוקעג רוסֶא יז טלָאװ ,לעטיג ןייז לָאז יז ןעוו זַא ,סיוועגנ ףיוא סע

 יירד יד ןוא ,טוה ןעגירהָאי-ַא-ראפ םעד טימ טנעגונעב ךיז טלָאװ יז ; טוה

 טיג לָאז המשנ יד -- זַאג יד רַאפ ןעבעגעגקעוַא רעסעב יז טלָאװ רַאלָאד

 | ,..ןערעטיצ ןעפרַאד

 ,רייהרעטנוזעג ןעגָארט ױזַא עלעטיג לָאז ...טוה םעד רחיא טנינרעפ יז

 ,שטייטש ...? עמַאמ א טינ םולשו סח יז זיא ,העוו ,יִא ...רהיא טניגרעפ יז יוװ
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 סע ...ןעלטיג ףיוא ןהעז יז לָאז ןעטנאילירב ,דלָאג ,רעניצרַאה וינעטָאג ,הֶא

 ...תחנ ַאזַא רהיא רַאפ ןעוועג טלָאװ סע ...ןָאהטענ האנח ױזַא רהיא טלָאװ
 רהיא לָאז גיוא זייב ןייק ,ןיושרַאּפ ַאזַא ...ןעלעטיג טדיילקעג טלָאװ סָאד יו

 ,ןענוז עגיטכיל ןעבעיז יו ךָאד יז טנייש ,ןָא ךיז טוהט יז זַא ...ןעדַאש םינ
 ,עקנעינַאפ ַא ,ןימערג ַא ...ןעסיירּפָא טינ רהיא ןופ ךָא- ןעמ ןעק גיוא ןייק

 ."עשטקיּפ , רהיא סיוא לעטש ןוא ּפִא יז ?הָאמ ׁשֵטָאכ

 טָאה ,םייהַא טוה םעיינ רהיא טכַארבעג טָאה לעטיג ןעוו ,ךָאװ עטצעל

 רהיא ףיוא זיא יז ; גנירעה ַא יװ ןעסיירוצ טלָאװעג ,ףיז טכַאד ,יז עלייב

 לעטיג ןעוו ,םעדכאנ רעבָא ...! ןעק תעשרמ ַא סָאװ ,שטייטס : ןעלַאפעגנָא

 יייק ,טרַאצ רהיא טָאה ,ןערעדעפ יד טימ טוה םעיינ רהיא ןָאהטעגנָא טָאה

 תעשב ךיז טָאה ן'עלייב ןַא ,ךילבעיל ױזַא טקוקעגסיוא םינּפ שירפ ,גידכעל

 וצ טינ ןיא ,זיא לעטיג רהיא יוװ ,ןױשרַאּפ ַאזַא ךָאנ זַא ,טכַאדעג השעמ

 ןעצרַאה ןיא ...ןערהָאפסױא שטָאכ ןעמ לָאז טלעוו עצנַאג יד ןעוו ,ןעניפעג

 רהיא ןיא ךיז טָאה ץלָאטש ןופ ?חיפעג ַא ; ןעלטיג טימ טהערפעג ךיז יז טָאה

 -רובעג טָאה ןוא ןעזיוועגסיורא טינ סע ןעלטיג יז טָאה ךָאד -- טקעוװרע

 "ייפ , רעגידעגָאטכַארעביא רעד ןופ ְךָאנ יז ןעק ,רהיא ןעבעגכָאנ ...טעשט

 -וצנֶא ןעגינעגרעפ ַא וליפַא זיא סע ...ןהעש ,ןהעש .,.סעּפע ךָאנ ןעפיוק ךיז

 ךָאד רָאט ןעמ ,שובלמ םעיינ ַא סעּפע ןיא ןָא ךיז טוהט יז ןעוו ,יז ןעקוק

 ..,םיריבג ןייק טינ זיא ןעמ זַא ,ןעסעגרעפ טינ רעבָא

 רעשימייה ןייק טינ טרָאפ : הירב רעסיורג ןייק םינ זיא עטַאט רהיא

 -ענ רהעמ ?עיפ רע טָאה םייה רעד ןיא יונג ן'טימ רחסמ םוצ ..,רעטײברַא

 -ייס טינ ןעוו ...ןעבעל ַא טכַאמ ןעמ סָאװ םיוק ...ןישַאמ רעד וצ יו ,טניוט

 ,טָאנ ןייא סייוו ,דרָאאב רַאפ טלהָאצ רע סָאװ ,ךָאוװו יר רַאלָאד יירד ס'נָאמ

 טנַאזעג םיעשר ףיוא ,ךיוא ױזַא ןוא ...ןעמוקעגכרוד ןעמלָאװ ייז ױזַא יו

 "וב םעד ,טמוק ןַאמ-ירעסָארג םעד ,טמוק זַאג ראפ ! ןעבעל אזַא ןערָאװעג

 ןענייז תורצוא ס'חרק ,העוו ,העוו ,חסּפ טמוק דלַאב ןוא ...טמוק רעשט

 | ...1 גינעוו

 טנַארפ ןיא טנערב ןעמ סָאװ ,זַאג יד ןָא רעדעיװ ךיִז טנהָאמרעד יז

 ...ןעלטיג ףיוא רעדעיװ יז טקיטש סעכ רעד ןוא רעמיצ

 עמאמ יד זיא ? זיא סָאװ ! הגאד רהיא טינ ,ןעסיוו טשינ רָאג ןופ ליוו

 םינ ןעק ?סָאװ טגנערפ -- זַאג טנערב ...ּפָאק ן'טימ ןעגיילוצנָא קנַארק
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 ַא טימ םיקסע ַא ריפ לעדיימ ַא טָאה סָאװ ,טּפיוהרעביא ןוא ..,? ָאד ןעציז

 ,ןערעיצַאּפש ,רעטַאעהט ןיא םהיא טימ טהענ ? ןַאמ ןעגנוי ןעהטארייהרעפ
 ןעמ טָאה ,רוחב ַא ,יִאֹב ַא ,טגָאז ןעמ ? ןעוו ? סָאװ ...רעלעמש -- רעלעב

 ַא רעבָא ; ױזַא ןיוש ךיז טרהיפ ןערהָאי עניטנייה ...קוקסיוא ןַא םהיא ףיוא

 ַא רַאפ םהיא טימ יז ןיא סָאװ -- ,רעדניק ןוא כייוו ַא טימ ןַאמ רעגנוי

 | ,..1 עט'תנתוחמ

 יז זַא ;זַאג יד טרָאד ןעשעלרעפ לָאז יז זַא ,ןעלטינ טנָאזעג טלָאװ יז

 .ןע'נָאמייס טימ ךיז ןעסיירוצנייא ארומ טָאה יז רעבָא ,וצרעהַא ןעציז ןהעג לָאז

 "קילגנוא ןַאד ןענייז ייז ...ןעהיצסיורא טעװ רע זַא ,ןטלהעפ טינ טעװו רהעמ

 רעד וצ טלהָאצ ...ךָאו ַא רַאלָאד יירד ...! רעדרָאב ַאזַא ,סעװָאטַאק ַא ...ךיל

 - .:.3 רעדרָאב אזַא ןעגירק וצ טכייל ױזַא סעּפע זיא סע ...טונימ

 בייוו ןייז זַא ,ןייז טעוו סָאוז ,קנַאדעג ן'פיוא ףורַא ןעלייב טמוק ָאד ןוא

 ןטימ רעטיצ ַא טוהט יז ?ּפָארוי ןופ חסּפ ףיוא ןעמוק ןעלעוו רעדניק ןוא

 : ...רעּפרעק ןעצנַאג

 טעוו סע יו חסּפ ךָאנ ...טינ חסּפ רעביא שטָאכ ,ןיינ ,ןיינ ,וינעטָאג ,הֶא

 ןעמוקפיורַא טינ הלילח לָאז ייז ,ע"שבר ...חסּפ זיב -עבָא ...ןייז טרָאד ןיוש

 ...הבשחמ יד טרָאד

 -עג טָאה ןעוויוא רעד ; ןעוויוא ן'פיוא ןעפיול ןעמונעג טָאה ?לעּפעט ַא

 "רעד ךיז טָאה יז } ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה עלייב ...שש-שז : ןעדיז ןעמונ

 ּפָארַא ףרַאד ןעמ ...ּפוז יד ןעכָאקראפ וצ סָאװ טימ ַאטינ זיא סע זַא ,טנהָאמ

 טעװ ,טײברַא-טכַאנ טנייח וליּפַא טײברַא השמ ןַאמ רהיא ..,ירעסָארנ ןיא

 | ...ןעסע ןעלעוו דלַאב רעבָא טעוװ ןָאמייס ,טעּפש ןעמוק

 -עג זיא סָאװ ,עליישטַאפ עשימייה ערַאס רהיא ןעמונענּפָארַא טָאה יז

 .ֿפָאק ן'פיוא ןָאהטעגנָא יז טָאה ;רעמיצ-ףָאלש ןופ ריהט ן'פיוא ןעגנַאה

 רַאפ ןעטניה ןופ ךיז גידנעטלַאהנָא ,ןעגנַאגעגכָאנ רהיא ךָאנ ןיא עלערימ

 | ...דיילק רהיא

 -- טעדנעװעג רהיא וצ עלייב ךיז טָאה -- ןעלטיג וצ ,עלערימ ,העג --

 ...עקצַאצ ַא ןעבעג ריד טעוװ יז

 יד טימ ןָאהטעג הערד ַא טָאה ,עלערימ טרעפטנעעג טָאה -- !ָאנ --

 .ןענייוו םוצ ךאלעּפיל ערהיא טלעטשעגנָא ןוא סעקציילּפ

 ריד גונעג ,ןעוויוא ן'פיוא גנוטכַא ביג ,דניק סָאד וצ םהענ ,לעטיג --
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 יסיוא עלייב טָאה -- { ירעסָארנ ןיא ּפָארַא ףרַאד ךיא ...! ןעציז וצ טרָאד

 ,ץרַאה טימ ןעירשעג

 "טנָארפ ןופ לוק ס'לעטיג טרעהרעד ךיז טָאה -- ! עמַאמ ,טיירללא --

 ,רעמיצ

 ...גירעזייה טננילס לוק ס'לעטיג זַא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה ןעלייב

 -- ןָאהטעג טכארט ַא עלייב טָאה -- ןעלחיקראפ טזומעג ךיז טָאה יז

 ןיא ,ןעסַאג יד ןיא םורַא ןעמ טרעיצַאּפש גידנעטש זַא ,ןייז טעוו ןעד סָאװ

 טימ רע זיא ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ ..,םהיא טימ ץְלַא ןוא .,.טסָארפ ןיא ,ןענער

 .ןעקנַאדעג יד ףיוא ףיױרַא רעדעיוו רהיא זיא -- ? רהיא

 עלייב טָאה -- ! סױרַא טינ ךימ טזָאל יז ; ןעלערימ וצ םהענ ,העג ,ונ --

 ,לוק ןיא סעכ רהעמ טימ ךָאנ ,רעטייוו טגָאזעג

 ייב ןענייז ןעקַאב יד ;רעמיצ-טנָארפ ןופ ןעפָאלעגסױרַא זיא לעטיג

 ץ'רעביא ןעפרָאװאוצ טנערָאפ ןופ ראה עצרַאװש יד ; טיור ןעזעוועג רהיא

 ; ?רעייפ ןעטפַאהרעבעיפ ַא טימ טנערבעג ןעבָאה ןעגיוא עצרַאװש יד ,ןרעטש

 .ענימ עגידלודעגנוא ,עזעוורענ ַא טלעיּפשענ טָאה ןעפיל עניד ערהיא ףיוא

 ,..דנַאה ַא ראפ ןעלערימ ןעמונעגנָא טָאה יז

 דניק םוצ יו ךיז וצ רהעמ טדערעג יז טָאה -- ,עלערימ ,םוק ,םוק --
 ...! םוק -- לוק ןעטגערעגפיוא ןַא טימ

 ,טדערעגנפױרַא ?יטש טָאה ןוא םערָא ן'ראפ טּפַאכעגנָא יז טָאה עלייב

 -טנָארפ םוצ ןעניוא עגיהורנוא טימ גידנעקוק ןוא ןהייצ יד טימ גידנעמישטש

 רענעי זַא ,ןעבָאה ארומ לָאז יז יו טַארוקַא ,ןעסעזעג זיא ןָאמייס ואוו ,רעמיצ

 : ןערעה טינ סע לָאז

 זנוא טסכַאמ וד ...ָאד ץיז .שעלרעפ ,זַאנ יד שעלרעפ ,וד תעשרמ ---

 ...! טלהָאצעב טינ טַאנָאמ םענעי רַאפ ךָאנ ...עסקיש ,ךילקילגנוא

 עטרעדנואוורעפ עסיורג טימ רעטומ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה לעטיג

 טָאה עלייב סָאװ ,םעד ןופ ןענַאטשרעּפ טינ רָאנ ךיז טכַאד טָאה ןוא ןעגיוא

 טדערעג טָאה ןוא דנַאה ַא רַאפ ןעלערימ ןעטלַאהעג טָאה יִז .טנָאזעג רהיא

 : עמיטש רעזעווהענ ַא טימ ןיילַא ךיז וצ יו

 ...! םוק ,םוק ,עלערימ ,םוק --

 -סױרַא עלייב טָאה -- ! וד שפנ-גרוה ,ןערעוו וטסלָאז טנערברעפ זַא --
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 ןוא ןעלטיג ףיוא ןָאהטעג קוק ַא םורק טָאה ,ןהייצ יד ןעשיווצ ,ליטש טדערענ

 .בוטש ןופ סיורַא זיא

 סלעטיג ןופ ןעסייר ןעמונעג ךיז עלערימ טָאה ,סיורא זיא עלייב ןעוו

 ַא ךיז טָאה !יאבדיַאב ל?יוװ ,עמַאמ ליוװ ,עמַאמ ,עמַאמ : ןעיירש ןוא דנעה

 יענ טָאה ןוא ,זיא רעגייטש רהיא יװ ,דרע'רד ןָא ןעטניח ן'טימ ןָאהטעג ץעז
 ,סיפ יד טימ ןעּפַאלק ןעמונ

 -- .ןעירשעגסיוא טגערענפיוא לעטינ טָאה -- !ּפַָא דעש ,אש ,אש --

 ,אנ -- ןעלערימ וצ רעכייוו טעדנעוװעג ךיז םורַא עלייוז ַא ןיא יז טָאה ,אנ ,ונ

 !יַאבײַאב ךיד ךיא םהענ ןעגרָאמ !נייווש ,רעקוצ

 ןעגיושנא זיא ,רעקוצ םעד ןעמונעג טָאה ,טצעזעג ךיז טָאה עלערימ

 -רעפ טימ גידנעקשמָארכ ענָאלדָאּפ ן םיוא ןעציז ןעבילבעגנ זיא ןוא ןערָאװענ

 .רעקוצ עלעקיטש סָאד ןעגינג

 ,28 רהָאי ַא ןופ ןַאמ רעגנוי ַא -- ןָאמייס סיױרַא זיא רעפיצ-טנָארפ ןופ

 ,ןעקַאב עטלָאגענ-טַאלג טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ ,רעקנַאלש ַא ,רעכיוה ַא
 -נָאװו עצראוש עטכידעג טימ ,עדרָאמ עגיצנַאלג ,ענידכעלייק ,עלופ ַא טימ

 .ןעגיוא עגידעבעל עניילק טימ ןוא ,ףױרַא ןעציּפש יד טימ טהערדרעפ ,סעצ

 טימ ךיש עטצוּפעגסיוא ןוא ןעזיוה עצרַאוװש ןיא ןעוועג רע זיא ןָאהטעגנָא

 -נעהעטש ַא טימ דמעהרעביוא ןעטסערּפעג ןעסייוו ַא ןיא ,ךאלזענ עגיציּפש

 רעכלעוו ןוא עדרָאמ ן'רעטנוא טרַאּפשעגנָא םהיא טָאה סָאװ ,ןעגארק ןעגיד

 .רעגידכעלייק ןוא רעסייוו ,רעקיד טכַאמענג יז ,ךיז טכַאד ,טָאה

 .טכארטרעפ ןעזעוועגנ ןענייז ענייז ןעניוא יד ; ןענָארטוצ ןיירַא זיא רע

 טָאה ,סמערָא עדייב רַאֿפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ,ןעלטינ וצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע

 ...ןעגיוא יד ןיא טקוקעגניירַא רהיא טָאה ןוא טקירדעגנעמאזוצ טסעפ ייז

 יו ,טמוד ,?יטש טדערעגסױרַא רע טָאה -- ...1 ונ ,ינ ,עלעטיג ,ונ --

 .סַאפ רענידייל ַא ןופ

 יד ןעטלַאהעג טָאה יז ;ןעסירענסיוא טינ םהיא ןופ ךיז טָאה לעטיג

 -עג ןוא ןעמערב עצראווש עטכידעג ערהיא רעטנוא ןעזָאלענבָארַא ןעניוא

 .ברַאפ עטיור א ןעסָאנוצ ןעוועג זיא ןעקַאב ערהיא רעביא ...ןעּפיל יד ןעסיב

 ןעבָאה ,ןעמערב ערהיא וצ טנעהַאנ ,ןערעטש רהיא ןיפ ןעטייז עדייב ףיוא

 -דנעקלָאװ עװעזָאר ייווצ יו ,ךַאלעשטיינק עװעזָאר ייווצ טגיײלעגקעװַא ךיז

 .ןעניוושעג טָאה יז ןוא ,ךַאל
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 יז זַא ,טלהיפעג ןָאמייס טָאה ,סמערָא יד רַאפ יז גידנעטלַאה ,ןוא

 -סורַא טָאה ןערעטיצ סעזעיד ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצ ,טרעטיצ

 ױזַא םהיא זיא סע ןוא ,םהיא ןיא ?היפענ ןעמהענעגנַא ,ןעטוג אזַא ןעפורעג

 ץנַאג ,ףעיט זַא ,טבַאדעג םהיא ךיז טָאה סע ...ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג טכייל

 א םהיא טעלג ןוא םהיא טעשטשאל ,המשנ ןייז ןופ עלעקניוו ַא ןיא ,טייוו

 .דנַאה עמיראו ,עכייוו ,עטרַאצ

 .ןרעטש ןיא ןָאהטעג שוק ַא רחיא טָאה רע -- !עלעטינ ,עלעטיג --

 ...רנעה ענייז ןופ ןָאהטעג סיר ַא ךיז טָאה יז

 ןעפָאלעגניירַא זיא ,טצכערקעגסיוא יז טָאה -- !ךימ טזָאל ! קעװַא --

 .ןענייוו ןעמונעג ליטש טָאה ןוא רעמיצ-טנָארפ ןיא

 רהיא טָאה ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה ,ןעפַאלעגוצ רהיא וצ זיא ןָאמייס -

 .ןעגיוא יד ןופ ןערהערט יד ןעשיוו ןעמונעג לעכיט א טימ

 ןופ םרעטיצעג טָאה לוק ןייז ?וטסנייוו סָאװ ,עלעטיג סָאװ .,ונ | -- 

 | .גנוגערפיוא

 טקורעגּפָא ךיז טָאה ,עילַאט רהיא ןופ דנעה ענייז ןעמונעגבָארַא טָאה יז

 : גידנעּפילכ ,טדערעגסױרַא טָאה ןוא םהיא ןופ רעטייוו עלעסיב ַא

 -עג אקוד ךייא זיא סָאװ ?/נוא וצ ןעמוקעג רהיא טנייז סָאװ וצ --

 ההיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא ? דרָאָאב זנוא ייב ןעמהענ וצ ןערָאװעג ןעלעפ

 ?ּפָארוי ןיא בייוו ַא טָאה

 םימ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ּפָאק ן'רַאפ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע

 .ןעניוא ענידנעטעב

 -עב א טימ ןוא ךילטּפַאשנעדייל טדערעגסױרַא רע טָאה -- ! לעטינ --

 ךיא זַא ,ריד גָאז ךיא ...רהיא ןופ טינ רימ דייר ,לעטיג -- ,לוק ןענידנעט

 טינ ?הָאמנייק יז בָאה ךיא ...ןעבעל טינ רהיא טימ ןעק ךיא ,דנייפ יז בָאה

 ,ןַאד טלַא רהָאי 18 ןעוועג ןיב ךיא ? טסרעה ,טינ לָאמניײק ...טַאהעג בעיל

 ,הלכ ַא ןעבילקעגסיוא רימ טָאה עטַאט רעד ? ןענַאטשרעּפ ךיא בָאה סָאװ

 ! גנַאל ןיוש טג'עג ייס יו ייס ןעצרַאה ןיא רימ ייב זיִא יז ,עלעטיג ...בייוו ַא

 ,טינ ריד גייל ךיא ,רימ ביולג ,עלעטיג ...? עינַאמערעצ יד סיוא טכַאמ סָאװ

 יַּפִא ךיא לעװ ךיד ,עלערַאנ ...תמא םענייר םעד ,תמא םעד ריד גָאז ךיא

 הליחתכל רָאג ריד ךָאד ךיא טגָאװ ,ןערַאנ ךיד ןעלעוו לָאז ךיא ןעוו !? ןערַאנ

 -  -ײעלעטינ ,,,טעטארייהרעפ ןיב ךיא ןַא ,טנָאזעג טיִנ

 יי א א
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 / .סושוקיעמפטפ

 יד רעביא ןעטעלנ ןעמונעג רהיא טָאה ןוא רהיא וצ ןעגנַאנענוצ זיא רע
 | -- :ןעניוא יד ןיא טקוקעגניירַא רהיא ןוא רָאָאה

 ,עניימ ןייז וצ ןעדירפוצ טזיב וד זַא ,גָאז ...טינ ךימ עשטומ ,עלעטינ --

 ...טג םעד חכמ ןָאהט וצ ןעביוהנָא ןיוש ךיא לע

 לעטיג טָאה -- ! ןָאמייס ,תונמחר ַאזַא רהיא ףיוא ךָאד זיא סע רעבָא --

 -רעפ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעניוא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק .,,טדערעגסױרַא

 ,קרַאטש רהעז יאדוא ךייא ..ךָאד טבעיל יז -- : ןערהערט טימ טרעיילש

 ,,,ךיא יו רהעמ ךָאנ רשפא

 ךיא ןעוו ,רעסעב ןייז רשפא רהיא טעװו ?ךימ טבעיל יז זַא ןוא ,ונ --

 ןייז טינ רהיא טימ ךיא לע ייס יו ייס ?ן'טנ טינ רהיא טימ ךיז לעװ

 | ...ןעמַאזוצ

 ןענַאד ןופ טעװ רהיא ...רימ ןָא ןעסעגרעפ ךיז טעוו רהיא רעבָא --
 ןֿפַאה רהיא ןיא ןוא ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה עמיטש רהיא -- ,ןעפומסיורַא
 ןַאד ,טייצ עגנַאל ַא ןהעז טינ ךימ טעוװ רחיא -- ,ןערהערט טלעכרָאכעג ןעבָאה

 ? תמא טינ ,ןָאמייס ,ָאי ַא ..,רהיא טימ ןעניואוו ןענעק רעדעיוו רחיא טעוו

 ? רימ ןֶא ןעסעגרעפ ןענעק ךיז טםעוו רהיא

 ייב ןעבָאה ןעּפיל יד ,ןעניוא עגיהורנוא טימ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ,טעכאפעג רעווש טָאה םיזוב רעכיוה רהיא ,טרעטיצעג רהיא

 -םיוא ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא דנַאה ן'טימ ןָאהטעג ְּךַאְמ ַא טָאה ןָאמייס

 -רעפ םהיא טָאה ,ןענַאטשענ זיא יז .קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא טגערענ

 .ןעַּפיל יד ןעסיבעג ןוא טקוקעגכָאנ טכארט

 נידנערעטיצ א טימ טדערענסױרַא ףוס ן'פיוא רע טָאה -- ,לעטיג --

 -- : םינּפ ןיא רהיא ךיילנ גידנעקוק ןוא רהיא ןעבענ ךיז גידנעלעטשּפָא ,לוק

 ...? ןע'םס'רעפ ףיז לָאז ךיא ,וטסליוו ? ןעגנייה ךיז לֶאז ךיא ,וטסליוו ,לעטיג

 ? ַאה ,סע וטסליוו

 ןייק זיא רהיא ייב .,רעּפרעק ן'טימ ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז טָאה יז

 "ענג ךיז טָאה רהיא םורָאװ ,ןָאהט סיוועג סע טעװ רע זַא ,ןעוועג טינ עגַארּפ

 רענידריווקרעמ ַא זיא םיצולּפ ...ןָאהטעג ךיוא יאדוא סע טלָאװ יז זַא ,טכַאד

 םהיא טימ ןעגנייה רָאנ ךיז טעוװ יז : חומ רהיא ןיא ןעגיולפעגכרוד קנַאדעג

 טוג ץנַאג ךיז ןעלעוו ,ןעמהענמורַא טוג רעהירפ ךיז ןעלעוו ייז ..,םענייא ןיא

 ןעננייהפיוא ךיז ןעלעוו ןוא קירְטְש ןַעַמהעַנ ייז ןעלעוו ,..ןַאד ןוא ,ןעשוקוצ
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 רהיא ןיא ןעפורסורַא טלָאװעג יז טָאה ָאד ןוא ...ןערעדנַא ןעבענ םענייא

 "קרעמ ,ןוא ...ערעדנַא יד ןעבענ ענייא ןעגנייה ייז ױזַא יו ,דליב סָאד חוּפ

 ױזַא יװ ,דליב סָאד רָאנ טלעטשעגרָאפ רהיא טָאה עיזַאטנַאפ רהיא ,גידריוו

 "רָאפ טנעקעג טינ לַאפ ןייק רַאפ יז טָאה ךיז ; קירטש ן'פיוא טננעה רע

 ןענױא יד ,טלעטשעגסױרַא טייוו גנוצ יד ןעטלַאהענ טָאה רע ...ןעלעטש

 ...טעשטַאקעגסױרַא
17: 

 ןעמונעג רעקרַאטש טָאה יז ,גיד'ארומ ,ניד'ארומ ןערָאװעג זיא רהיא

 טארוקַא ,דנַאה א ראפ ןענָאמייס טּפַאכעגנָא טָאה ןוא רעּפרעק ץ'טימ ןערעטיצ

 .ןעגנייה טינ ךיילג ךיז לָאז רע זַא ,זעבָאה ארומ לָאז יז יו

 רהיא -- : טרעטיצעג ןוא ןעטעבעג םהיא יז טָאה ,ןָאמייס ,ןיינ ,ןיינ ---

 טָאה -- ! ןָאהט ךיוא סע לעװ ךיא ...םורָאװ ...םורָאװ ..,ןָאהט טינ סע טעוו

 טָאה ןוא טסורב ןייז וצ ןעלַאפעגוצ זיא ,גנולפייווצרעפ טימ ןעירשעגסיוא יז

 ...טקיטשרעפ ןוא ליטש ,ליטש ןענייוו ןעמונעג

 ןוא טסורב ןייז וצ טסעפ ,טסעפ יז טקירדענ ,ןעמונעגמורַא יז טָאה רע

 "עג טָאה יז ןוא ,דנעה ערהיא ,רָאָאה ערהיא ,זּפַאה רהיא טשוקעג םוטש טָאה

 .יםסורב ןייז וצ רעטנהענ ,רעטנהענ ץְלַא םינּפ רהיא טקירד

 ,תומשנ סנערייב ערעייז רעביא ןעסָאגוצ ךיז טָאה ?היפעג ךילקילג ַא ןוא

 יד ןופ ,טעה ,טעה ,טייוו טייוו ןעסירעגקעװַא ייז טָאה ?היפענ סעזעיד ןוא

 ,עבעיל ןופ ,תומולח עסיז ןופ לעטלעוו רעדנַאנַא ןיא טייקכילקריוו עגירעיורט

 -- רעדניק ןייק ַאטינ ,בייוו ןייק ָאטינ ...םַאצ ןייק טינ ךיז רַאפ טָאה סָאװ

 ...! ןָאמייס ןוא לעטיג ,לעטיג ןוא ןָאכיײט רָאנ ָאד ןענייז סע

 ןעועיד ךרוד ןוא ןעמונעגמורַא יו ןעדייב ייז טָאה לעמערד רעסיז ַא

 ...ם'נָאמייס לעטיג ןוא םינּפ ךילבעיל סלעטיג רונ ןהעזענ ןָאמייס טָאה לעמערד

 ריהט יד טנעפעעג ךיק ןיא טָאה עלייב יװ ,טרעהענ טינ ןעבָאה ייז

 ...ןירַא זיא ןוא

 .זעג יד ,טכָאקעגּפיוא ןעצנַאנ ןיא טָאה ןעוויוא ן'פייא ?עּפעט סָאד ,

 יז טכארט סָאװ ,דלַאװג ,דנַאװג ...ןעשָאלעגסױא טינ תעשרמ יד עקַאט טָאה

 .ייסעב טימ יז וצ טדערעג עייב טָאה --- "?ךיז

 רַאפ ןעמונעגנָא רעטייוו ךיז טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה עלערימ

 .דיילק סעמאמ יד

 .רישעג יד ןעשיוו ןעמונעג טָאה ןוא לעּפעט סָאד ןעסָאגרעד טָאה עלייב
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 -- ןָאהטעג טכארט ַא יז טָאה -- ? קניירק ןיא טרָאד יז טציז סָאװ,

 ... ןעבעג רהיא ,ךיז טכַאד ,לעוו ךיא ,טרַאװ

 קוק ַא טָאה ןוא ריהט םוצ דנַאה ןיא רעלעט ַא טימ ןעגנַאגעגוצ זיא יז

 ,רהיא ךָאנ עלערימ ,םור טנָארפ ןיא ןָאהטענ

 יז טשוק ןוא ןעלטיג ןעמונעגמורַא טלַאה ןָאמייס יו ,ןחעזרעד טָאה יז

 טרִא םוצ עטדימשעגוצ א יו ןהעטש ןעבילבעג זיא עלייב ...יז טזלַאה ןוא

 ןעלַאמעגסױרַא רהיא ייב זיא רעלעט סָאד .ןעגיוא ענעקארשוצ ,עטיורג טימ

 | ,ןערָאװעג ןעכָארבוצ זיא ןוא דנעה יד ןופ

 .טנייװעגרעדנַאנַאפ ךיז ןוא ןעקָארשרעד ךיז טָאה עלערימ

 ןופ ןעגנורּפשעגּפָא ןיא ,רעלעט ןופ ּפַאלק םעד גידנערעהרעד ,לעטיג

 ןוא טהעטש יז יװ ,ןעמַאמ יד ריהט ןיא ןחעזרעד טָאד יז זַא .ןע'נַאמייס

 ןערָאװעג יז זיא ,ןעגיוא ענעקָארשוצ ,עטצָאלגעגסוא טימ רחיא ףיוא טקוק

 יּמִא רהיא ייב טָאה ןושל רעד ,ןעלַאמעננייא רהיא :יא ןעצרַאה ןיא ,סאלב

 ..רבֹא ןייק טימ ןוהט רהיר א קערש ןופ טנעקעג טינ טָאה יז ןוא ןעמונעג

 ...טשימוצ ךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג טָאה ןוא ןערָאװעג טיור ךיוא זיא ןָאמייס

 ענרָאמ טימ גידנעקוק ,ןוא ןָאהטעג ץפיז ַא עלייב טָאה ףוס ן'םיוא

 רעטנעהעגנ ןהענ ןעמונעג טירט עטסעפ טימ יז טָאה ,ןע'נַאמייס ףיוא ןעגיוא

 .טרעטיצעג ןעבָאה ןוא סָאלב ןעוועג םהיא ייב ןענייז ןעּפיל יד ; םהיא וצ

 יז טָאה עלייב ,דיילק רהיא ךָאנ טּפעלשעגכַאנ ןעטניה ןופ ךיז טָאה עלערימ
 ןעלאפעג יירשעג א טימ זיא עלערימ ,סעכ טימ ךיז ןיפ ןָאהטעג רעדיילש ַא

 .דרע'רד ףיוא

 ןע'נַאמייס גידנעמהעננָא ,טרערעגסױרַא עלייב טָאד -- !טהעג --

 "ייו ןוא ןעניוא עגידנענערב טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא לעברַא ן'רַאפ

 ...| ןיוש טָא ...! ןיוש טָא ...! טחעג -- : ריהט ן'םיוא דנַאה ן'טימ גידנעז

 ןעגיוא יד ןעבענ .סעציילּפ יד טימ ןערעטיצ ןעמונעג יז טָאה םיצולּפ

 .ןעקוצ ןעמונעג רהיא טָאה

 -רעפ טָאה ןוא ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ?נינעוו ךייא ןזיא ענייא --

 ? !ןעכַאמ ךילקילגנוא ךָאנ רהיא טליוו רעטכָאט ןיימ -- : דנעה יד ןעכָארב

 טָאה רהיא -- ןָאהטעג ץכערק ַא םיצולּפ יז טָאה -- !טהעג ! טהעג ! טהעג

 ךימ ?רזממ ,טרעה רהיא ,טפיוקענּפָא טינ רעלָאד יירד ערעייא טימ זנוא
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 ! טהעג ! ןַאמסילָאּפ ַא ףור ךיא ,טהעג ,טהעג ...! ןעשנעמ עגידנעטשנַא ןענייז

 יה | ...| טהעג

 "נא ,ןעּפילכ ןעמונעג טָאה יז ןוא ןעקיטש ןעמונעג יז ןענָאה ןערהערט

 .זעוורענ םהיא גידנעּפוצ ןוא ?עברַא ן'רַאפ םהיא גידנעּפַאכ

 וצ טקערטשענסיוא טָאה ןוא ?עטינ ןעירשעגסיוא טָאה -- ! עמַאמ --

 ,דנעה יד רהיא

 ! ןעגייל ןיירַא דרע'רד ןיא ךיד לעװ ךיא !וד חפוצח וד ,גייווש וד --

 גידנעּפוצ ,ןעלטינ ףיוא ןעירשעג עלייב טָאה -- ...גייווש ! וד דיומ ענעזָאלוצ

 .לעברַא ן'ראפ ץלַא ןע'נַאמייס

 רהיא ןיא ןעגיולפעגכרוד קנַאדעג רעכילקערש ַא ןיא להָאמ א טימ ןוא

 ןָאהטעג ןערב א טָאה רהיא ? טקילגנוארעפ יז ןיוש רע טָאה רעמָאט :ּפָאק

 -ענ ןעבָאה ןעגיוא יד רַאפ ,ןעשימ ןעמונעג רהיא טָאד פָאק ןיא ; חומ ןיא

 יז טָאה ךָאד ,ןעלאפעג טינ רעיש זיא יז ...רעדער עצרַאווש ןעהערד ןעמונ

 -וצ ערהיא טימ ןעסעגעגנייא ךיז טָאה יז ןוא חוכ א ןָאהטעגננָא ךיז ףיוא

 ...םינּפ ס'לעטינ ןיא ןעגיוא ענעקָארש

 עמיטש עגידנערעטיצ א טימ יז טָאה -- ! רעחַא םוק ,וד ,רעהַא םוק --
 ןעמונעג יז ןוא עציילּפ ַא ראפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ,ןעלטיג וצ טעדנעוועג ךיז

 וטסָאה ? בייוו ַא טָאה רע זַא ,טסואוועג טסָאה ,וד תרזממ -- : ןעלסיירט

 ? ןָאהטעג ריד רע טָאה סָאװ ? טגָאזעג ריד רע טָאה סָאװ ? ַאה ,טסואוועג

 טימ ןעירשעג יז טָאה -- ! ּפָארַא חומ ןופ לע ךיא ? וטסגנייווש סָאװ ,דלַאװג

 | .גנולפייווצרעפ

 .ןעּפילב ןעמונעג טָאה לעטיג

 ,ףימ טבעיל רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע --

 .עלייב טצכערקעגסיױרַא טָאה -- ?ונ --

 ,לעטינ רעטייוו טעּפילכעג טָאה -- ! עקנימַאמ יִא ,םהיא בעיל ךיא --

 רהיא טימ טינ ןעירשעגסיוא רעדעיוו עלייב טָאה -- ? ונ ,דייר ? ונ --

 ? ןָאהטעג סעּפע ריד רע טָאה ,דייר -- .לוק

 ,ןעמַאמ רהיא ןעגָאז טנעקעג טינ ךָאד טָאה יז .ןעגיוושעג טָאה לעטינ

 סָאװ רָאנ ןיילַא סע רעטומ יד ךָאד טָאה רעדעיװ ...טשוקענ יז טָאה רע זַא

 .ןהעזעג

 ...ענַארפ סרעטומ רהיא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה יז
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 ןענַאטשעג רע ןיא טציא זיב .טשימעגניירַא טציא ךיז טָאה ןָאמייס

 ךיז טָאה רע ; ןעלייב ןערעפטנע וצ סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה רע .טשימוצ

 יו טלהיפעג ךיז טָאה רע ...סעכ ס'עלייב ןעגעג ןעכַארבעג ,ךַאוװש טלהיפעג

 רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא דנַאה רעד ייב םהיא טּפַאכ ןעמ ןעוו ,רעכערברעפ א

 רַאפ טרעפטנערעפ ךיז רע טָאה ןעצרַאה ןיא ...ןעכערברעפ סָאד טהעגעב

 זַא ,ןעלטיג טבעיל רע ףעיט יװ ,ןעגייצרעביא טלָאװעג רהיא טָאה ,ןעלייב

 טינ טָאה םהיא ייב רעבָא ,ןָאהט וצ סָאװ עדוי ימ רהיא רַאפ טיירעב זיא רע

 -עג טָאה עלייב ןעוו ,רָאנ טציא .ןענָאזוצסױרַא סע שזַארוק ןייק טּפַאכעג

 ...הטומ טסַאפעג רע טָאה ,ןָאהטעג סעּפע רהיא טָאה רע ביוא ,ןעלטיג טגערפ

 ךיא -- טקיטשרעפ ןוא ליטש טדערעגסױרַא רע טָאה -- !עלייב --

 ךיא ,רימ טביולג .,,עקרוש ןייק טינ ןיב ךיא ..,ןָאהטעג טינ רָאנ רהיא בָאה

 יז לעװ ךיא ,בייוו ןיימ טינ בעיל ךיא ...תומכח-רעטניה ןהֶָא בעיל יז בָאה

 ...ןעלטיג רַאפ ןעבעגוצקעוַא טיירעב ךיא ןיב המשג ןיימ ..,ן'טג ייס יו ייס

 .ןעגידנע טזָאלעג טינ םהיא טָאה עלייב רעבָא

 -- !המשנ רעייא קעװַא טיִג תומח ךאלמ םעד ,תומח ךאלמ םעד --

 גידנעמהעננָא ןוא דנעה יד ןופ ןעלטיג גידנעזָאלסױרַא ,ןעירשעגסיוא יז טָאה

 טעװ יז ;המשנ רעייא טינ ףרַאד לעטינ -- :?עברַא ן'רַאפ רעדעיוו םהיא

 ערעייא טמהענ ,טהענ טציא ...ןַאמ ןע'טנ'עג ןייק טינ ,רוחב ַא ,יִאב ַא ןעגירק

 ...ןעביילברעפ טינ רעטייוו ָאד רהיא טלָאז טונימ ןייא ! טהעג ןוא ךאלקעּפ

 ןיא ןעניואוו לעוו ךיא ...רעדרָאב ַא ןהִא ,ךייא ןהֶא ןעמוקסיוא לע ךיא

 ! טהעג !טהעג .טרעשעכ ױזַא זיא ריס ןעוו ,רעמיצ ןייא ןיא ,ןערעמיצ ייווצ

 ,לעברַא ן'רַאפ טּפוצעג םהיא טָאה יז

 ,סַאלב ןעוועג זיא ,ןעלייב ףיוא ,ןעלטיג ףיוא טשימוצ טקוקעג טָאה רע
 -עג ןעבָאה ןעגיוא יד ,טרעטיצעג םהיא ייב ןעבָאה ןעּפיל יד ןופ ןעלקניוו יד

 | | ...זָאנ רעד טימ טעּפָאסעג טָאה רע ןוא טלעטניּפ

 לּוק רעד ןוא ,טדערענסױרַא רע טָאה --  ,עלייב ,טינ ףימ טביירט --
 ןעּפָאס ןעמונעג רעקרַאטש טָאה רע ןוא ןעסירעגרעביא םהיא ייב ךיז טָאה

 דרע'רד ןיא ךימ טעוװו רהיא -- : ןעניוא יד טימ ןעלטניּפ ןוא זָאנ רעד טימ

 | | ...! ןעביירט ןיירַא

 ,ןַאמ א -- ,עלייב ןעירשעג טָאה -- ,טרָא רעייא עקַאט זיא טרָאד --
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 גידלושנוא ןַא ןערהיפרעפ לי סָאװ ,רעדניק ןוא בייוו ַא קעװַא טפרַאװ סָאװ

 ..|טהעג !טהעג .םחרל רוסָא ,ןעבעל טינ רָאט ,דניק

 "עגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ןוא לעטיג ןעירשעגסיוא טָאה -- ! עמַאמ --

 | .לוק ן'םיוא טנייוו

 רע) ,עלייב .,.טנייוו יז -- טדערעגסױרַא ןָאמייס טָאה -- טנייוו יז --

 טעװ לעטיג ...סנעבעל ייווצ ןעכערבוצ טעוו רהיא ,(ןעּפילכ ןעמונעג טָאה

 ...! עלייב ...רימ ןהֶא ןעבעל ןענעק טינ ךיוא

 יּפָאט ַא טָאה יז .רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןערעטיצ ןעמונעג טָאה עלייב

 טלעקייקעגסױרַא רחיא ייב ךיז ןעבָאה ןעגיוא יד ,סופ ן'טימ ןָאהטעג עשט

 ענייז טּפַאכעג טָאה ,ךיק ןיא ןעפָאלעגניירַא זיא יז .,רענענושמ ַא ייב יו

 סע םהיא יז טָאה ,רבא ןעדעי טימ גידנעּפָאס ,ןוא ,טוה םעד טימ רעדיילק

 .ריהט ן'פיוא דנַאה ן'טימ ןעזיוועג םושש טָאה ןוא טגנַאלרעד

 רַאפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ןוא ןעלייב וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ?לעטיג

 .דנעה עדייב

 טינ סע לעװ ךיא -- ,טנייוװעג יז טָאה -- ! עקנימַאמ ,עקנימַאמ ---

 ...ןעכַאמ טריוט םעד ךיז לעװ ךיא ; ןעבעלרעביא

 .ךיז ןופ סיוטש א ןעבעגעג יז טָאה עלייב

 "ייס ףױא ןעיירש ןעמונעג יז טָאה -- !טהעג ןיוש !טהעג ,ונ --

 טינ טמוק ...? ןַאמסילַאּפ ַא ןעפור ?עוװ ךיא זיב ,טרַאװ רהיא -- ,ןע'נָאמ

 טעלּפוצ ךיא םורָאװ ,שרעדנַא ןעצימיא ייז ךָאנ טקיש ,ןעכַאז ערעייא ךָאנ

 ..!זיוה ןיא רימ ייב להָאמ א ךָאנ ךייא העזרעד ךיא ןעוו ,חומ םעד ךייא

 ןעטשרעביוא םעד ,לעקער ןעטשרעטנוא םעד ןָאהטעגנָא טָאה ןָאמייס

 ַא טשימוצ טָאה ,סענעשעק יד ןיא ןעכוז ןעמונעג סעּפע טָאה ,טוה יד ,קָאר

 "עג ךיז טָאה ןוא עסַאלב ַא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןעלטיג ףיוא ןָאהטענ קוק

 : ןעגָאז טלָאװ רע יוװ טַארוקַא ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה ,טלעסיירט

 .בוטש ןופ סױרַא ,רוכיש ַא יו ,זיא ןוא "! ןהעז ןיוש ןעלעוו רימ ,טוג ,טונ,

 רעד ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ,ןָאהטעג ץכערפ א טָאה לעטיג

 ןענייו ןעמונעג ןוא םינּפ ן'טימ ןעבָארגעגנייא רהיא ןיא ךיז טָאה ,אפָאז

 .סעציילּפ יד טימ גידנערעטיצפיוא ,טקיטשרעפ

 ,דנעה יד ןעכַארברעּפ ,להוטש א ףיױא טצעזעג ךיוא ךיז טָאה עלייב

 ןעסעזעג ױזַא זיא ןוא ,לבא ןַא יו ,ּפָאק םעד ןעזָאלענּפָארַא גירעיורט טָאה
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 -עגנָא יז טָאה םיצולּפ .,םינּפ ן'םיוא טסגנַא טימ ןוא םוטש טונימ עכילטע

 ,יז, :טצכערקעגסױרַא טלעפייווצרעפ טָאה ןוא לעטינ עגידנענייוו יד טקוק

 ,עלעטינ ,טרַאװ ...! ןעקַאב יד ןעקסארפוצ טפרַאדעג ןעמ טָאה רהיא ...יז

 -רָאב אזַא ! טרַאװ ,טרַאװ ,ן'רגּפ טציא רעגנוה רַאפ ךָאנ טסעוװ וד ,טרַאװ

 "..!רעדרָאב ַאזַא !רעד

 .טנייװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עלייב ןוא

 עמַאמ יד יװ ,ןעסעגראפ טָאהעג ןיוש טָאה עכלעוו ,עלרעימ עניילק יד

 וצ ןעגנַאנעגוצ רעדעיו רעטציא זיא ,ןָאהטעג רעדיילש ַא רעהירפ יז טָאה

 טימ טקוקעג רהיא ףיוא טָאה ןוא דיילק ן'ראפ ןעמונעגנָא יז טָאה ,ןעלייב

 | .ןעגיוא עטרעדנואוורעפ
 "ניק רעיפ ערעדנַא סעלייב ןעשטיק ןיא ןעפָאלעגניירא ןענייז לָאה ןוּפ

 -ענ ַא טימ -- רענעלק ןעטייווצ ן'רַאפ רענייא -- ךאלנניא עלַא -- ךאלרעד

 !ןעסע !ןעסע ,עמַאמ : יירש

 ס'רעטסעווש יד ןיא קישטרא ,םור טנָארפ ןיא ןעפָאלענניירַא ןענייז ייז

 ןעבָאה ייז ןעוו ,ענעבָארגעגנייא יו ןהעטש ןעבילבענ ןענייז ,סיוארָאפ ךיש

 ןעפיל עשרעדניק ערעייז ףיוא ;ןעלטיג ןוא עמאמ ענידנענייוו יד ןהעזרעד

 רענייא טקוקעג ןעבָאה ייז ,"ןעסע , טרָאװ סָאד ןערָאװעג ןעברָאטשרעפ זיא

 ןעניוא ערעייז ןיא ןוא ,ןעניוא עטרעדנואוורעפ עסיורג טימ ןערעדנא ן'פיוא

 רַאפ ? עמַאמ יד טנייוו סָאװ ראפ ,, : ןעזעל טנעקעג ,ךיז טכַאד ,ןעמ טָאה

 ,.."? גידלוש זיא רעוו ? גידלוש זיא רעוו ? לעטינ טנייוו סָאװ

 ,קרָאו וינ -- 1898 ,יַאמ
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 -ןעדמעה םעד םארבייא ייב ,טירטס ווָאלדול ןיא קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא

 .גידעבעל ןעוועג ןעגרָאמהירפ ןעגיזָאד םעד ןיא זיא ,םייה רעד ןיא רעהיינ

 רהָאי ַא ןופ ענעדיא ערַאד ,עגירדעינ ַא -- הרש היח ,בייוו ס'םארביוא = |

 -רעפ ,ןעטרעשַאקעגרעטנוא ןַא ןיא ,םינּפ טשטיינקוצ גיטכיזבלעג ַא טימ 0

 -ענ .ןעבירעג טָאה ןוא עגָאלדָאּפ ן'פיוא ןעגעלענ זיא ,לעדיילק ןעטרעּפמולש

 ףייז טימ טשרַאב ַא ,רעסַאװ עגיצומש רעמע ןַא ןענַאטשעג זיא רהיא ןעב

 טגעלפ ,ףייז יד ןַא טשרַאב יד ןָאהט ביר ַא טגעפפ יז ; עטַאמש עסַאנ ַא ןוא

 טימ ןעשיװּפָארַא םעדכָאנ טגעלפ ןוא ענָאלדָאּפ יד ןָאהט ביר א תוחוכ טימ

 0  .עטַאמש עסַאנ יר

 טקעמשעג טָאה סע ןוא טרעכיוררעפ ,גנע ,ךשוח ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 ןעסיורד ןופ ןעוועג ןענייז רעטסנעפ ייווצ יד .עלכוט טימ ןוא ץטענ טימ

 ןעטלעז ,ןעטלעז ןוא ?ענעיצ ןופ דנַאװ רעטיור ,רעכיוה ַא טימ טלעטשרעפ

 דנַאװ עכיוה עזעיד ןעכירקכרוד ןֹוז רעד ןופ ןעלהַארטש עגיטכיֿפ יד ןענעלפ
 ם'רניזעגיזיוה ןייז ןוא ס'רעהיינ-ןעדמעה םעד םארבייא ןיא ןעקוקניירַא ןוא

 ...רבק ןעגנע

 ןופ לעדיימ ַא ,רעטכָאט ס'םארבייא ,הוח ןעסעזעג זיא רעטסנעפ ןעבענ

 רַאד ,סַאלב ַא טימ ,עטרַאװקעגסױא ,עטרַאדעגסױא ןַא ,גיסיירד רהָאי ַא

 עסיורג ,עצרַאװש ,ןעניוא ערהיא .טסורב רענעלַאפעגנייא ןַא טימ ןוא םינּפ

 רעכילדנעגוי ןופ רעייפ םעד טימ טיִנ רעבָא ,טעשטשילבעג ןעבָאה ,ןעניוא

 ןעװעג זיא יז .טּפַאשנעדייל רעקנארק ַא ןופ רעייפ ַא טימ רונ ,טייהנהעש

 םיוש ן'פיוא ןעטלַאהעג טָאה ,דיילק ןעצרַאוװש ַא ןיא ,ניד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא

 טקנוטעגנייא ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,קָאר ןעגיד'תבש ס'רעטָאפ רהיא

 .לעטשרעב-רעדיילק ַא טימ טגיניירעג םהיא טָאה ןוא ,ןערעדעפ ןיא
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 טדערעגסױרַא יז טָאה -- ,ףיז ןעגינייררעד וצ טשינ רָאנ זיא סע --

 ךָאנ ןעק רע ןוא ןעקשטַאּפ טצעי םעד טימ ךיז ףרַאד ךיא -- ,סורדרעפ טימ

 ...ןעמוק עלייוורעד

 יד ןיא עטַאמש יד גידנעקנוטנייא ,ןוא טקוקעגנָא יז טָאה הרש היח

 : טגָאזעג יז טָאה ,רעסַאוװ רעמע

 בייר ןוא לעטשרעכ ן'פיוא ןיסָארעק ?עסיבַא ,עקרעטכָאט ,םהענ --

 ,,,סיוא

 םעדכָאנ -- ,ץרַאה טימ הוח טגָאזעג טָאה -- ,ןיסָארעק ,ןיסָארעק --

 ןערַאּפש ...ןעשַאװרעד ןענעק טינ לע ךיא ,דנעה עניימ ןופ ןעקעמש טעוו

 ,ךיז-רַאפ יו טדערענסיוא יז טָאה ,ןיסָארעק ןיא דנאה א םהיא

 -עג ױזַא טָאה יז .ןעדנַאטשרעּפנייא םעד טימ ןעוועג זיא הרש היח

 טָאה יז ןוא -- ןייר ןייז טנייה ןעלָאז רעטכָאט רהיא ייב דנעה יד זַא ,טלָאװ

 : טנַאזעג

 ,יִא ...ןייר ןעכַאמ סע ןיילַא ןיוש לעוו ךיא ,עקרעטכָאט ,סָאד זָאל --

 טינ ךָאנ ןיב ךיא ,עסיורג עניימ תורצ -- ןָאהטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז יז טָאה

 ,בוטש ןיא ןעמוק דלַאב יאדוא טעװ רע ...טעּפש ןייז ןיוש זומ סע ןוא גיטרַאפ

 יד זַא ,טּפַאכעגפױרַא ךיז ףיוא שטָאכ ךיא טלָאװ לעדיילק ַא ...העוו ,העוו

 טימ ןעמונעג טָאה יז ןוא !הּפרח ןופ ןעמַאלפ ןעפרַאד טינ ןעלָאז ןעגיוא

 .עגָאלדַאּפ ירד ןעבייר תוחוכ רהעמ

 טָאה -- ,ןהעצ םורַא ןייז רימ ייב טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע --

 לעקער ס'נעטַאט רהיא טגיײלענקעװַא טָאה -- ,הוח טדערעגסױרַא טכארטרעפ

 ...ןעסיורד ןיא רעטסנעפ ן'כרוד ןעקוק ןעמונעג טָאה ןוא ?הוטש ן'פיוא

 טָאה יז .טנערבעג קרַאטש רהעז ןוז יד טָאה ןעגרָאמהירפ ןעזעיד ןיא

 ןוא הרש היח וצ ןעקוקניירַא ןוא דנַאװ יד ןייז רבוג ,ךיז טכַאד ,טלָאװעג

 | .זיוה ןיא ן'הוח

 ןופ ?הַארטש רעגיטכיל ,רעגיצנייא ןַא ןענע'בננ ןעמונעג ךיז טָאה טָא

 ,ליטש ,ךיז רע טקור ,ךיז רע טקור גידנערעטיצ ...דנַאװ יד םורַא ןעביוא

 -עגּפָארַא ךיז רע טָאה טָא ...געוו םעד ןעכוז טלָאװ רע יו ױזַא ,ךאלעמַאּפ

 ױזַא ,םיצולּפ ןוא ענר ןייא ןהעטש ןעבילבעג זיא ,גירדעינ ץנַאג ןעטנוא ןעזָאל

 ,ףױרַא ,ףױרַא ?ענש ןָאהטעג ביוה ַא ךיז רע טָאה ,ןעקָארשרעד סעּפע ןופ יו

 ...ןעדנואוושרעפ זיא ןוא ןָאהטעג רהיר ַא ךיז טָאה ,ןהעטש ןעבילבעג זיא
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 רעטיור רעכיוה רעד רעביא טיײרּפשרעפ ךיז טָאה ןעטָאש רעלעקנוד ַא

 ...רעלעקנוד ןערָאװעג זיא רעמיצ ןיא ןוא ,דנַאוװ

 טלָאװ ,ןעקרעמעב טלָאװ יז ולימַא ןעוו ןוא טקרעמעב טינ סע טָאה הוח

 רהיא ,ץרַאה רהיא ,ּפָאק רהיא : טריסערעטניא טינ ךיוא רעטציא סע רהיא

 ןייז ןערעװ יז טעװ טנייה ."םהיא , טימ ?ופ ןעוועג רעטציא ןענייז המשנ

 -רַאד טינ ךיז טעוו יז -- עדנַאש סיוא ,הּפרח סיוא ,ריומ עטלַא סיוא .הלכ

 טינ רחעמ ייז ןיוש טעװ יז ,ךעלדיימ-סדנַאל ערהיא רַאפ ןעמהעש ןיוש ןעפ

 ; תובשחמ ערעטסניפ ןופ ןערַאד טינ רהעמ ןיוש טעװ חומ רהיא ,ןייז אנקמ

 ַא טרעוו הוח ;חלכ ַא טנייה טרעוו יז -- ןענכָאס טינ רהעמ ןיוש טעװ יז

 ...} הלכ

 ,קירוצ ןעכָאװ ייווצ טימ ןעטכיר טנעקעג םעד ףיוא יז יז טָאה ןוא

 ...! ןעבָאה הנותח וצ גנונפָאה עדעי ןערָאלרעּפ טזעוועג ןיוש טָאה עכלעוו ,יז

 "נייק רהיא ןעגעלפ ןוא ןעדיימסיוא יז ןענעלּפ טייל-עגנוי עטנַאקעב יד

 יז .ןעגניירברעפ ױזַא רעדָא רחיא טימ ןעצנַאט וצ טייחנעגעלעג טינ להָאמ

 ךאבענ ןעטרָאד רעבָא ,ןעסַאלקדץנַאט יד ןיא לזמ ןעכוז וצ טריבורּפ ןיוש טָאה

 רעדָא ,יז יו ,?עדיימ ַא טימ רעדָא ןעצנַאט וצ ןעמוקסיוא ךיוא רחיא טגעלפ

 ,טכאלעגסיוא ךיוא יז ןעבָאה ךאלדיימ עטנַאקעב יד ,,,"רָאסעּפָארּפ , ן'טימ

 ...טעטכארעפ יז ןעבָאה

 ייב טניואועג טָאה רע ;םהיא טימ טנעגעגעב ךיז יִז טָאה םיצולּפ

 ןיא רע .גיסיירד רהָאי ַא ןעוועג טלַא זיא רע .ןַאמסדנַאל ַא ס'םָארבייא

 ערהיא ןיא טקוקעגסיוא טָאה ןוא ןָאזרעּפסנַאמ רעכיוד ,רעדנוזעג ַא ןעוועג

 ' .םואימ טינ רָאג ןעניוא

 -נעהַאנ ַא רערהיא ןערָאװעג דלַאב זיא רע ןוא טנאקעב ךיז ןעבָאה ייז

 ןופ םישדח יירד טייז זיא רע זַא ,טלהעצרעד רהיא טָאה רע ,דניירפ רעט

 -עג דנַאנאב ןעבָאה ייז ...סענישַאמ ייב טנעגַא סלַא ; טיײברַא ןוא ָאגַאקיש

 טימ טריסערעטניא ףךיז טָאה רע .קרַאּפ ןָאסקעשזד ןיא ןעריצַאּפש ןעמונ

 -נעפָא םהיא טימ ןייז טגעלפ יז .טייברַא רהיא טימ ,קרַאטש רהעז רהיא

 -ענּפָא טָאה יז זַא ,סָאד וליפַא ,ןעלהעצרעד ץלַא םהיא טנעלפ ןוא גיצרעה

 יז ןעו ,?הָאסנייא .קנַאב ןיא ראלַאד 180 ַא טײברַא רהיא ןופ טרָאּפש

 ןעמונעג םיצולּפ ךיז רע טָאה ,קרַאּפ ןָאסקעשזד רעביא טריצַאּפשעג ןעבָאה
 טלָאװ רע זא ןוא ןייטש א יװ ןיילא ,דנעלע זיא רע זַא ,ןענָאלק רהיא רַאפ
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 ,פעדיימ עשיטייל ַא טינ ץֵלַא ךיז טכַאמ סע רעבָא ,טַאהעג הנותח גנַאל ןיוש

 לָאז סָאװ ,יורפ א רונ ףרַאד רע .טייקנחעש ףיוא םולשו סח טינ טקוק רע

 לָאז רע ןעמעוו טימ ,לעדיימ שיתבח לעב ַא ןייז לָאז סָאװ ,ןהעטשרעפ םהיא

 ...רנעלע ןעלהיפ טינ ךיז

 תעשב טָאה םינּפ ןייז ,גירעיורט-סיז יוזא ,ךייוו ױזַא טדערעג טָאה רע

 ,ץראה סָאד טשטעווקרעפ טָאה ן'הוח זַא ,גיד'תונמחר ױזַא טקוקענ השעמ

 יזא ןעועג םהיא טלָאװ יז ,טַאהעג תונמחר סיוועג םהיא ףיוא טלָאװ יז

 טלָאװ יז ,טעבולאהעג ,טעשטשאלעג םהיא טלָאװ יז ,ןעבעגרעביא ןוא יירט

 רהיא ןערעוו ןעלעוו רונ לָאז רע ןעוו ...יז ,יז ,יז ,ןעניוא יד ןיא טקוקעג םחיא

 רהיא ןַאד טָאה רע ןעוו ,רעּפרעק רהיא טימ ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה יז ...ןתח

 טסורב רהיא ןיא טָאה ץראה סָאד ,ןעלעוו םהיא טלָאװ יז ביוא ,טגערפעג

 ...ןעברַאפ יד ןעטיבעג ךיז ןעבָאה םינַּפ ןיא ,טרעטַאלפעג

 -כילקילג רעד ןעוועג זיא דנעבא רענעי ! םהיא ליוו יז ביוא ,עגַארפ ַא

 -רעד םעד ןענעוו טָאה הוח ןעוו .זיוה ןיא ןע'םארבייא ייב דנעבא רעטס

 ןופ ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג טינ טושּפ ייז ןעבָאה ,ןערעטלע ערהיא טלהעצ

 טינ רועיש זיא םארבייא ןוא ןעּפילכ ןעמונעג שזַא טָאה הרש היח ; החמש

 יד ןופ ּפָארַא גרַאב ַאזַא סעּפע סעװָאטַאק ַא .דיירמ ןופ ןערָאװעג עגושמ

 טנייה -- החמש-טּפיוה יד ןייז טשרע רעבָא ףרַאד דנעבַא טנייה ! םעציילפ
 ייז ןעדַאלנייא טײלסדנַאל יד וצ קעװַא זיא םארבייא .םיִאנת יד ןייז ףרַאד

 זיוה יד ןעכַאמ ןייר ןעמונעג םעד דובכל טָאה הרש היח ;} החמש רעד ףיוא

 רהיא ףיוא ,םהיא ףיוא טרַאװעג טָאה ןוא טײברַאעג טינ טנייה טָאה ןוא

 ןיא רהיא ייב ןייז וצ ןעכָארּפשרעּפ ןעטכענ טָאה רע .,ןענַאמייס ףיוא ,ןתח

 .ןהעצ םורא הירפ רעד

 -עגפיוא ןיא יז ,עגָאלדָאּפ רעד טימ ןערָאװעג גיטראט זיא הרש היח

 ףייז יד טימ טשראב יד טנעה יד ןיא ןעטלַאהעג טָאה ,סיפ יד ףיוא ןענַאטש

 ןעמ טָאה םיצולּפ ,עטפָאק ןופ ?עברַא םעד ןָא זָאנ רדיא ןעבירעג טָאה ןוא

 ...ןירַא זיא ןָאמייס ןוא ריהט ןיא טּפַאלקעגנָא

2 

 נידכעלייק ,ץראװש ַא טימ ןאמרעגנוי רעקניצרַאװש ַא ןעוועג זיא סָאד

 עגידעבעל ,עקניניילק טימ ןוא זָאנ רעשידיא-תסא ,רעגנַאל ַא טימ ,?עדרעב
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 רעכיוה א ןעוועג זיא רע .ןעטייז עלַא ףיוא טקוקעג ןעבָאה סָאװ ,ךאלניוא

 ַא ןוא םויטסָאק ןעגיליב ,ןעלעה ַא ןעגָארטעג טָאה ןוא טעצײלּפ עטיירב טימ

 ,ןעגַארק ןעטגײלעגֿפָא ןַא טימ דמ עה עטסערּפעג עסייוו

 ןָאהטעג ּפַאכ א ךיגנ ףיוא יז טָאה ,ןהעזרעד םהיא טָאה הרש היח ןעוו

 -ּפִא סע טָאה ,געוו ן'פיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעסַאװ עניצומש רעמע יד

 יו ,ןָאט ַאזַא טימ םהיא וצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןוא ,טייז ַא ןָא טלעטשעג

 : גידלוש ןעלהיפ םהיא ןעגעג ךיז טלָאװ יז

 ַאזַא .ןעבָאה טינ ?עביאראפ ןייק רימ ףיוא ןיוש טסלָאז וד ,ןָאמייס --
 העג ךיא .רעהירפ ןעוװַארּפסיא טנעקעג טינ ךיז בָאה ךיא ,גָאטהעװצרַאה

 .רימ ףיוא טסלָאז וד ,העז ,רעּפמולש ַא זיא עסקיש ַא יו םורַא

 ,ןעכייוו ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ,עט'תנתוחמ ,רהיא טדער סָאװ --

 טָאה ? ןעבָאה טינ לעביאראפ ןייק ךייא ףיוא לָאז ךיא --- ,ןָאט ןעכילדניירפ

 טשימעג ךייא בָאה ךיא סָאװ ,רעסעב טינ ?עביארַאפ ןייק רימ ףיוא רהיא

 | ..,טײברַא רעד ןעטימ ןיא

 ןעגנולקעג םהענעגנַא ןוא סיז ױזַא טָאה טרָאװ סעזעיד ! עט'תנתוחמ

 -קנַאד ןוא עדנעטכייל טימ םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז זַא ,ן'הרש היח

 | : הבחרה ןופ ןָאט ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעגיוא ערַאב

 סנעמעוו ןופ ,ןייז דנוזעג ןוא ןעבעל רימ וטסלָאז ,עקנַאמייפ ,ונ רוטּפ --

 ןעשימ ..ףעגעוטענייד ןופ טינ ןעוו ,וצ רעטציא ןעפ טביילק ןעד ןעגעוו

 ןעבָאה ךיא לָאז שינעשימ אזַא ,עקנַאמייס ,ןייז דנוזעג רימ וטסלָאז ? רָאג

 ,טָאג קנַאד א ,טזיב וד שינעשימ ַארַא'ס ,םלוע לש ןַיובר ,ןעבעל ןיימ טייצ

 | ...רימ ייב

 הוח .ן'הוח וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא ןָאהטעג ?עכיימש ַא טָאה ןָאמייס

 ןעפָאלעגסױרַא זיא ןוא עטַאמש רעד טימ רעמע יד ןָאהטענ ּפַאכ ַא טָאה הרש

 ,ללָאה ןיא

 ןעכילטרעצ א טימ טגָאזעג ןָאמייס טָאה -- ,על'חוח ,ןענרָאמ טוג --

 םהיא טָאה יז .;דנַאה יד טגנַאלרעד רהיא טָאה ןוא ןעטבעילרעפ א ןופ ןָאט

 ,דנַאה יד ןָאהטעג קירד ַא םוטש

 ןענייז םהיא ףיוא ןעטרַאװ םעד ןופ .טנערעגפיוא רהעז ןעוועג זיא יז

 םיצולּפ ןיא רע ןעוו ןוא טננערטשעגנָא רהעז ןעוועג ןעוורענ יד רהיא ייב
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 ַא טָאה יז ןוא ןעצרַאה ןיא ּפַאלק ַא טגנַאלרעד רהיא טָאה ,ןעמוקעגניירַא
 ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןָאהטעג רעטיצ

 -עג זיא יז לייוו ,עלעדיימ עוויאַאנ ,עננוי ןייק טינ ןעוועג זיא יז לייוו

 גנונֿפָאה עדעי ןעבעגעגפיוא טזעוועג ןיוש טָאה יז ליייז ,םישולש תב ַא ןעוו

 רהיא סלַא טכארטעכ םהיא יז טָאה ,ןעבָאה הנותח ?להָאמ ַא זיא-סעדןעוו

 עפעיט ַאזַא טלהיפענ םהיא וצ טָאה יז ,טרעטענרעפ םהיא טָאה יז ,רעטער

 ןעק ןעמ עכלעוו ,טפַאשנעדייל עדנענערב ַאזַא ךָאנ וצרעד ןוא טיײקרַאבקנַאד

 רעבירעד ...עגַאל רהיא ןיא ןוא ןערהָאי ערהיא ןיא ךאלדיימ ייב ןעפערט רונ

 -טנע םהיא טנעקעג טינ טָאה ןוא ןעשרעהעב טנעקעג טינ ךיילג ךיז יז טָאה

 ,גנוסירגעב ןייז ףיוא ןערעפ

 ךיז גידנעצעז ,טכערפענ רע טָאה -- ?על'הוח ,וטסכַאמ סָאװ ,ונ --

 .ןעגיוא יד ןיא ךילבעיל רהיא גידנעקוקניירַא ןוא לחוטש ַא ףיוא רהיא ןעבענ

 ; ןעגיוא יד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה ןוא ןָאהטעג ?עמרומ ַא סעּפע טָאה יז

 ןעבענ ןעקַאב ערהיא רעביא ןעביוא ןופ ןעסָאגוצ ךיז טָאה ברַאפ עטכייל ַא

 .ןערעיוא יד

 טרַאצ ,ךייוו טגערפעג רעדעיוו רע טָאה -- ? זגורב רימ ףיוא וטזיב --

 ,רָאָאה עצרַאװש ערהיא רעביא דנַאה ן'טימ ןָאהטעג טעלג ַא רהחיא טָאה ןוא

 -שילב עצרַאװש עסיורג ערהיא טימ ןָאהטעג קוק ַא םהיא ףיוא טָאה יז

 ,*? ריד ףיוא זנורב , ןעגָאז ייז טימ ןעלעוו טלָאװ יז יװ ױזַא ,ןעגיוא עדנעשט

 ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ?לעקָאש ַא טָאה ,סעציילּפ יד טימ ןָאהטעג קירד ַא טָאה

 ? "ןעגרָאמ טוג , טינ רימ וטסגָאז םורָאװ טנייה ? ןיינ --

 -יימשעג טָאה ןוא טדערעגסױרַא גירעזייה יז טָאה -- ,ןעגרָאמ טוג --

 .ןעגיוא יד ןיא רערעטנומ ?עסיב ַא םהיא גידנעקוק ,טלעכ

 ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה ,רעטניהַא ּפָאק םעד ןָאהטעג רהעק ַא טָאה רע

 טָאה ןוא ןעמונעגמורַא רהיא טָאה ,ןעניובעגוצ רהיא וצ ךיז רע טָאה םעדכָאנ
 .ןרעטש ןיא ןָאהטענ שוק ַא רהיא

 ןעצנַאג ן'טימ ןָאהטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה יז יו טלהיפרעד טָאה רע

 ןערב ַא םהיא טָאה םעהטָא רעסייה רהיא ןוא סמערָא ענייז ןיא רעּפרעק
 ,םינּפ ןיא ןָאהטעג

 -עגמורַא ךָאנ יז גידנעטלַאה ,טגָאזעג רע טָאה -- ...ךיוא רימ והט --

 ףיִז לָאז יז יװ ֹוזַא ,טבַאמעגוצ ןעוועג רהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד .ןעמונ
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 טָאה רהיא ייב ןעּפיל יד ףיוא ןוא םינּפ ן'םיוא ; ?עמערד ןעסיז ַא ןיא ן'תויח

 ,טייקגילעזקילג ןופ ענימ ַא טלעיּפשעג

 .סַאב ן'רעביא יז גידנעוהט טעלג ַא ,טנַאזעג רע טָאה -- ?ונ --

 עשטשילב ַא טָאה ?ערעייפ א ןוא ןעגיוא יד טנעפעעג עקניסיב ַא טָאה יז

 ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ןעכילקילג ןעבלעז םעד טיט ןוא טרָאד ןופ ןָאהטעג

 ; טגָאזעג יז טָאה

 ,"רהיא , ןענָאז םהיא טגעלפ יז) .טייז רהיא שנעמ רעשלַאפ ַארַא'פ --

 זיא רע זַא ,קנַאדעג ן'טימ ןעניואוועג טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה יז ?ייוו

 | .(ןתח רהיא

 טימ טגערפעגנ רע טָאה -- ? סָאװ טימ 4 שנעמ רעשלַאפ ַא ןיב ךיא --

 .ןָאט ןעכייוו ןייז

 ,ףרואוורָאפ א טימ יו טנַאזעג יז טָאה -- ? ןעד ךימ טבעיל רהיא --

 רימ וטסלָאװ יאולה -- ,טרעּפטנעעג רע טָאה -- ,ןעבעל ןיימ יו --
 | ..טבעילעג טפלעה ַא שטָאכ

 סע ןזיא םהיא ייב ןוא ! טבעילעג טפלעה ַא שטָאכ םהיא יז טלָאװ יאוולח

 טבעיל יז קרַאטש יװ ,ןעגָאז ןעלעוו םהיא טלָאװ יז יוװ ,יוא ! ענארפ א ךָאנ

 טימ ,םהיא טימ זיולב ןעמונרעפ ןענייז המשנ רהיא ,ץראה רהיא זא ,םהיא

 יז טָאה ,ןענָאז וצ סע םהיא טָאטשנָא רעבָא ....ןייֵלַא םהיא טימ רונ ,םהיא

 : טנערפעג םהיא

 ? עקַאט ףךימ רהיא טבעיל --

 עשו-יוש -- טגָאזעג רע טָאה ,על'הוח ,טזיב וד עלערַאנ ַאד'ס ,יוא --

 טימ ןעוועג טנייה רימ ייב טלָאװ ,ןעבעיל טינ ריד לָאז ךיא ןעוו זא ,וטסניימ

 .שוק ַא ךימ והט ןוא ,על'הוח ,עלערַאנ ןייק טינ וד ייז .םיאנת ריד

 -עגנָא עקנילייוו ַא םהיא טָאה יז .,רהיא וצ ןעניובעגוצ ךיז טָאה רע

 ,ןעקַאנ םורא דנעה עדייב טימ טּפאכעגמורא םהיא יז טָאה םיצולּפ ; טקוק

 טָאה ןוא ןָאהטעג ץכערק ַא ךילטפַאשנעדייל טָאה ,ןעגיובעגסיוא ךיז טָאה

 .ענייז ןיא ןעּפיל ערהיא טימ ןעסענעגנייא ךיז

 ַא ךָאנ ןעבעגעג םהיא טָאה יז סָאװ ,סוק רעטשרע רעד ןוועג זיא סָאד

 רעדָא ,ךיז ןעמהעש ןופ ןוא טפַאשנעדייל רעדנענערב ןעשיווצ ףּפמאק ןעגנַאל

 : ...טייהנענַאלשרעדינ

 ףיילג ןירַא זיא יז .הרש היח ןעמוקעגניירַא זיא םורָא עלייוו א ןיא
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 "עג ךיז טָאה ןוא םישובלמ ערהיא ןעגנַאהעג ןענייז סע ואוו ,רעמיצ-ףָאלש ןיא

 .ןָאהטרעביא ןעמוג

 -עג רהיא טימ טָאה ןוא ן'חוח ןופ טקורעגבָא עקניסיב א ךיז טָאה ןאמייס

 .טפנוקוצ רעייז ןעגעוו ןעדער ןעמונ

 -סיורא וטסעוו ןענרָאמ -- טגָאזעג רע טָאה -- על'הוח סָאװ ,וטסייוו --

 ,סענזיב ַא ןעכאמ ןעלעוו רימ ןוא קנייב יד ןופ ראלאד עכילטע ענייד ןעמהענ

 "עב טוג רחעז סענזיב יד טימ ןיב ךיא .טפעשעג-ןישאמ א ןעכאמ ןלעוו רימ

 עכילטע ענהעש ןעכאמ ,ךיא ףָאה ,רימ ןעלעוו הנותח רעזנוא זיב .טנַאק

 ,ךאלָאד

 ,טגָאזעג יז טָאה -- ןעגעווטניימ ןופ --

 זיא ,ן'הוח ןופ דײשּפָא ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,םורא עלייװַא ןיא ךָאנ

 לעדיילק םענענירטסויל ,ןעיולב ַא ןיא ןָאהטעגרעביא ןעזעוועג הרש היח ןיוש

 ןיא יז .?עטייש םעיינ א ןיא ןוא ךוטראפ ןעסייוו א ןיא ,ףאלעטסעק טימ

 .עט'תנתוחמ השעמ טקוקעגסיוא טָאה ןוא ןעשאוועגמורא ןעוועג

 םהיא וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה---9 עקנַאמייס ,קעװַא ןיוש טסהעג וד --

 זָאל -- ריהט ןעבענ ן'חוח טימ םהיא גידנעהעזרעד ,ןָאט ןעש'הפינח א טימ

 -ייס ףיױא ןָאהטעג קוק ַא טָאה הוח .םיאנת ףיוא טנייה ןעטעב טינ ךיז

 ,טכאלעגרעדנַאנַאפ ךיז ןעבָאה עדייב ייז ןוא רהיא ףיוא ןָאמייס ןוא ןע'ןָאמ

 -וז ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- ןעסעגרעפ טיג רונ ךיז לע ךיא בוא --

 ,דוביכ עטוג סעּפע ןָא טיורג ,יַאב דוג עלייוורעד -- ?עכיימש ןעס

 ,דנַאה ס'הוח לָאמ ַא ךָאנ גידנעֶאט קירד א ,סיורא זיא רע

 ,ריחט ןעבענ עלייוו א ןחעטש ןעבילבעג ןענייז רעטכָאט יד טימ עמַאמ יד

 .הבחרה ןופ ,קילג ןופ טלהַארטשעג ןעבָאה רע'םינּפ סנעדייב

 ,ןעמַאמ רהיא ףיוא ןעגיוא עמעראוו ,עטוג טימ ןָאהטענ קוק ַא טָאה הוח

 ,טסעפ ייז גידנעקירד ןוא דנעה עדייב ס'הרש היח טּפַאכעגנָא יז טָאה םיצולּפ

 :לוק ןעכילטפאשנעדייל ַא טיט ןעירשעגסיוא יז טָאה

 ...! עמַאמ ,עמַאמ ,עמַאמ ,יִא --

 ,ןעגָאז רהיא טלָאװעג ךָאנ טָאה הוח סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טָאה הרש היח

 .ןעּפילכ ןעמועג טָאה ןוא ןָאהטעג סוק א רהיא טָאה

 ,ןיױשרַאּפ ַא ,רעטסינימ א ,טעּפילכעג יז טָאה ,על'הוח ,עכרַאנָאמ א --

 ןעבעיז יד יו ,טנייש ! טָאג רעטוג ,ןעדאש טינ םהיא לָאז גיוא זייב ןייק זא
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 ןיא טָאה ןוא טעּפילכוצ ךיז טָאה יז ןוא ....נ--וז ן--עב---ע---יז יד יו ,ןענוז

 ...ךילקילנ ױזַא טלעכיימשעג טייצ רעבלעז רעד

 -עמ יר טרעיישעג ןעמַאמ רהיא טימ הוח טָאה םורא ןהעצ טונימ א ןיא

 טָאה ןוא םארבייא ןעמוקעג ןיא סע .רישענ יד ןעשאוועג ןוא לעּפָאנ ,רעס

 .סּפַאנש ןוא ןייוו טכארבעג ךיז טימ

 -צראווש א טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ לעדיא רערַאד ַא ןעוועג זיא סָאד

 יד רעטניהא טגיילרעפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ן'תואּפ טימ ,לעדרעב טרעטנָאלּפוצ

 -רַא גנַאל ןופ טרהערטעג ןעבָאה סָאװ ,ןעגיוא עקנַארק ,עכַאװש טימ ,ןערעיוא

 םענעיורטש ַא ןיא ןוא לעקער ןעטלַא ןעצרוק ַא ןיא ,ןישַאמ רעד יינ ןעטייב

 לעסיב ַא ןעגנַאגעג זיא רע .ןעגערב יד םורַא ןעטלַאּפש ענעפא טימ טוה

 ,טרעקיוהעגנייא

 -יוו ןוא םעהטָא םעד גידנעּפַאכּפָא ,לוק א ןעזָאלענסיורא רע טָאה ,ףוא --

 ....טרעטַאמרַאפ -- ןרעטש ןופ סייווש יד לעברַא ם'ןופ גנייל יד טיש גידנעש

 ,םיאנת ףיוא ייז ןעטעבענ ,ןעמעלַא ייב ןעוועג

 ןוא ן'הרש היח ןענעג שיט ןעבענ ?הוטש ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה רע

 טָאה ,דנעה יד ןיא רישעג טימ עלעוויוא ןעבענ ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ן'הוח-

 -טרָאפ רע טָאה ,דנעה יד ןיא יז גידנעטלַאה ןוא ּפָאק ןופ טוה יד ןעמונעגבָארַא

 : טצעזעג

 .טנָאזעגוצ ןעבָאה ּפָאירָאה רעזייל יא ,סַאװק לעקיימ יא ,סאב עקטָאמ יא

 ןייז ןעזָאל ,הנאד א .רעטייברא ּפאש ןייא ןופ : ןעפור טזומעג ייז טָאה ןעמ
 לעוװ ,ןערעשַאב רימ טעוו טָאג ןעוו ,תירב א ףיוא ןעל'הוח ייב ,ןעשנעמ רהעמ

 | | . .ןעשנעמ רהעמ ךָאנ ןעפור ךיא

 ירעביא םהיא הרש היח טָאה -- ? ן'דוד םיח ייב ןעוועג ךיוא וטזיב --

 | .ןעגָאלשעג

 טָאה -- ןעפָארטעג טרָאד בָאה ךיא ןעמעוו וטסייוו ? ןעד יוװ ,ןעוועג --

 ןעטקַא ַאר'ס ,ןערעוו עגושמ טסעוו וד ,רַאנ ,רעה -- תולעּפתה טימ טגָאזעג רע

 ַא ס'ןמלז רעדורב ןיימ זא ,ךָאד טסייו .אקירעמא ןיא ָאד ּפִא ךיז טוהט סע

 -עג יז ךיא בָאה טנייה .ערָאמיטלַאב ןיא טנױָאװעג טָאה ,על'הרבד ,רעטכָאט

 8 עלעגניא ַא טימ ךָאװ א יוו רהעמ ָאד ןיוש זיא יז .ן'דוד םייח ייב ןעפָארט

 ערעטיב ַא .ןעמָאנ א רעדורב ןיימ ךָאנ ,םהיא ןעמ טּפור ןמלז ,טלַא רהֶאי
 ןעפרָאװעגקעװא קירוצ םישדח עכילטע טימ יז טָאה ןַאמ רעד : ךעבענ ץרַאה
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 ייב ךיז םיוק ..,טלעוו רעד ןיא ךעבענ םהיא יז טכוז רעטציא .קעווא זיא ןוא

 תונמחר א .םיאנת ףיוא טנייה ןעמוק ךיוא לָאז יז זַא ,ןעטעבעגנייא רהיא

 ,..זיא רע ואוו ,ןערעוו ןעטרָאד רע לָאז ט'הפרש'רעפ ,ןעקוק וצ רעצ א ,ךעבענ

 לָאז -- הרש היח ןעירשעגסיוא טָאה -- ! ןָאק רזממ ַא סָאװ ,יִא ,יִא --

 א זַא ;שפנ גורה אזַא ,ןענָאלשניײא רענוד א סעּפע ,טָאג רעטוג ,טרָאד ךיד

 ,ןערעדנַא םעד ףיוא טרָא ןייא ןופ ןעפראוו ךיד לָאז תחדק עגירהָאי-ןהעצ

 ,ןעפרָאוװעג ךעבענ יז טסָאה וד יו ,טָאג רעקרַאטש

 -ענ רעגיהטומנוא ,רעלעקנוד ַא סעּפע ןוא םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה הוח

 -נַא סעּפע ןופ וצ רעדָא חבורק עכילקילגנוא רהיא ףיוא תונמחר סיוא וצ ,להיפ

 ...ןעשטומ ןעמונעג יז טָאה שרעד

: 

 ,ןעשטיק ַא יא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע'םארבייא ייב רעמיצ רעגנע רעד
 .טסעג טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא ,םור-טנארפ ַא יא

 ףיֹוא ןעדאלעננייא טָאה םארבייא עכלעוו ,עלַא ןעוועג ָאד ןענייז סע

 .טלהעפעג ךָאנ טָאה ,רעדורב ס'םארבייא ,דוד םייח ןייא רונ ,םיאנת ס'הוח

 ןוא ?עה ןעװעג זיא רעמיצ ןיא ןוא טנערבעג ןעבָאה סרענערבדזעג ייווצ

 .גיטביל

 .ןייוו ןוא סּפַאנש טימ סעניפארג עכילטע ןענַאטשעג ןענייז שיט ן'פיוא

 עטקַאהוצ ןוא סעקרענגוא ערעיוז ,גנירעה עטרינרַאמענ טימ רעלעט כעילטע

 "עג טָאה םארבייא ?ייוו ,ןעבירשעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה םיאנת יד .ןעבעל

 .ן'דוד םייח ףיוא ךָאנ טראוו

 ןעמונעג ןוא ןעוועג חמשמ עלייוורעד ךיז טָאה םלוע רענעבילקרעפ רעד |

 עכילטע ןוא ערעגניא ,ןעדיא ערעטלע ןעזעוועג ָאד ןענייז סע .סעקניסיב וצ

 טימ ןעדיא ,דרעב עצראווש טימ ןעדיא ,דרעב עלענ טימ ןעדיא + .רעבייוו

 ןעדיא ןוא זענ עננַאל טימ ןעדיא ,דרעב עטלָאנעג טימ ןעדיא ןוא דרעב עגנַאל

 ןוא עניהטומנוא ןעדיא ,סרעיירש ןוא עכילהערפ ןעדיא ,זענ ערעצריק טימ

 עכיילג ,ךעל'םינצבק עכיילג ןעוועג ןענייז ןעדיא עלא יד רעבָא ,סרעגייווש

 | ...רעטייברא ןעדיא -- ,ךעל'םינפלד

 סייווש טלהיפעג ךיז טָאה סע: טסערּפעג ןעוועג זיא רעמיצ ןיא טפול יד |

 .טקיטשעג טָאה סע ןוא
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 יז סָאװ ,דיילק ןעסייוו א ןיא הוח ןעסעזעג זיא ןָא ןעביוא שיט םייב

 רהיא ףיוא םולב רעטיור ַא טימ ,םיאנת רהיא ראפ טכאמעג ארטסקע טָאה

 -ייז םעיינ א טימ ןַאמייס ןעסעזעג זיא רהיא ןעבענ .טסורב רענעלאפעגננייא

 ןעניוא ס'הוח .דמעה ןעסייוו ןייז ףיוא ןענארק ן'רעטנוא ךוטזלאה םענעד

 סָאד ןוא ןעגיוושעג טָאה ,ןעסעזעג ןיא יז .קילג ןופ טלהַארטשעג ןעבָאה

 1 ,ץלָאטש ןוא דיירפ טימ לופ יוזא ןעוועג זיא טסורב רחיא ןיא ץרַאה

 לעכיימש רעסיז רעניבייא ןייז ,ךילקילג טקוקעגסיוא ךיוא טָאה ןאמייס

 .ןעּפיל יד ףיוא םהיא ייב טלעיּפשענ טָאה

 טימ ץעּפעצ םעיינ ַא ןיא ,ךוטרַאפ ןעסייוו א ןיא טצופענסיוא ,הרש היח

 ערהיא טשיוועגנ טָאה ,םלוע םעד ןעשיווצ ןענַאטשעג זיא ,ךעלעמולב עטיור

 -עי וצ ָאד ןוא םעד וצ ָאד טדערענ הבחרה טימ טָאה ,ךוטראפ ן'טימ ןעניוא

 ,ךאלקילג רעביא ,ךאלקילג ןעוועג זיא ןוא םענ

 ַא טימ ,לעקער ןעגיד'תבש ןייז ןיא שיט ןעבענ ןענַאטשעג זיא םָארבייא

 ןעווענ דבכמ טָאה ןוא ךאלזעלג יד ןעסָאגעגנָא טָאה ,ּפָאק ן'פיוא טוה רעיינ

 | ,טסעג יד

 טגָאז ,סעקניסיב וצ טמהענ -- טדערעג רע טָאה ,ךאלרעדניק ,ונ --

 -- !רעזייל .ןערעסעברעפ ךָאנ רימ ןעלעוו ןעמוק טעװ דוד םייח .םייחל

 -רעב ץראווש גיציפשי ַא טימ ןַאמ ןעגנוי ןעכיוה ַא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה

 ןייז וצ טדערעג טָאה רעכלעוו ,ןעגיוא עכילהערפ ,עגידעבעל טימ ןוא לעד

 עג ַא טימ ,םינּפ שימָאק ,שירָאנ א טימ ןעדיא לענג ןיילק א ,סַאב עקטָאמ ןכש

 -ומשז טגעלמ רע עכלעוו ,ךעלניוא עניילק טימ ,תואּפ ןוא דרָאב טרעטנָאלּפוצ

 ,פרעדורב ,גָאז .ןעקנירט רימ ןעלָאז תוחמש ףיוא ריד ייב ,רעזייל -- ןער

 ."עלעקיטש , א נָאז ןוא םייחל ךַאמ ,"עלעקיטש , א סעמע

 ,עקטָאמ טשימעגניירא ךיז טָאה -- עקַאט טא ,רעזייל ,ונ ,עקַאט טא --

 ,רעזייל ,ונ ,עלעקיטש א סעּפע -- טעבענ ַא טימ יװ ן'רעזייק ףיוא גידנעקוק

 ....סעּפע

 רעקיד ,רעטיירב ַא -- סַאװק לעקיימ ןעירשעגסיוא טָאה -- ! טַאש --

 עגידכעלייק עסיורג טימ ,דרָאב עצראווש ,טיירב ַא טימ ,םינּפ ?ופַא טימ דיא

 ןיוש טָאה רבד לעב רעייז ?ייוו ,טעצסילבעג רעטציא ןעכָאה סָאװ ,ןעגיוא

 / ..! ןענָאז סעּפע טעװ רעזייל ! טָאש -- םוכ ןענירעביא ןַא ןעקנורטעגסיוא
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 ףיוא ןעקוק ןעמונעג ןעבָאה עלא ןוא ןעבילבעג ?יטש ןיא םלוע רעד

 .ן'רעזייל

 ןיא סּפַאנש עלעזעלג א ןעמונעג ןוא ,טלעטשעגרעדינא ךיז טָאה רעזייל

 ןוא ןעגיוא יד טצָאלגרעפ טָאה ,ןעקלַאב םוצ ּפָאק םעד ןעסיררעפ טָאה ,דנַאה

 | .ןחדב א ןופ ןוגינ ַא טימ ןעגָאז ןעמונעג טָאה

 -הענעגנא ץנַאג ַא טימ ןוא ץרַאה טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- םייחל --

 .ךאלרעדירב ,ןעגניז רימָאנ םעיינ א עלעדעיל ַא ,םייחל -- .?וק ןעמ

 ןעגָאז רימ ןעלעוו ,סַאװק ?עקיימ זיא רע ןוא סַאב עקטָאמ טזיב וד טָא

 .םעיינ א ןעבעל ןעטוג א ראפ ,העוו ,יִא ,םייחל

 ןאלעדמעה ןעהיינ לָאז עלעדָאנ יד ןוא ןעהערד ךיז לָאז עלענישַאמ יד זַא

 | ...לעיפ ךאלעדמעה ,העוו יִא ,העוו יִא ,לעיפ

 .,ןייז ןייפ ןוא טוג לָאז סָאב רעד ןוא ,ןייז דנוזעג ןעלָאז ךעלעסיפ יד ןוא
 .-עג ןעפראד טעוװ ןעמ ןעוו ןוא ...ןייז רעטייברא ענייז וצ ,העוו יִא ,העוו יִא

 .,הטיונ ןייק ןעדייל טינ לָאז ןעמ ןוא ,טנעס רעד ןעלהעפ טינ ָאז ,טנער ןעב

 ןוא ,טיורב עלעקיטש א ןופ טיונ ןייק ,טיונ ןייק ,ל'רעטָאפ עטאט ,העוו יִא

 .ךאלרעדניק ערעזנוא ןוא ,גנופ םעד ןעמהענ טינ לָאז גנוצ רהיא טימ בייוו סָאד

 | ...ןיימ ךאלרעדירב ,םייחל ,םייחל ,ןייז דנוזעג ןעלָאז
 |-- ןעטייז עֶלַא ןופ ןעיירש ןעמונעג ןעמ טָאה -- ! רעזייל ,ָאווארב --

 .ָאווארב

 ,טרידָאלּפא קרַאטש ךיוא ןעבָאה ןאמייס ןוא הוח

 .ןעגיוא יד טשיוועג ןעבָאה רעבייוו ערעדנַא יד טימ חרש היח

 | .טרעטסייגעב טושּפ ןעוועג זיא סַאב עקטָאמ

 ַא ,דיא א ןיב ךיא יו ,שנעמ א -- ןעירשעג רע טָאה רעזייל ,ונ ,יַא --

 ַא רע זיא קיזמ א רע זיא ,עלעקיטש ַא ,ןעבעגעגסיורא עלעקיטש ַא !שנעמ

 טינ טלָאװ רע זַא !ּפָאק ַא ,עשרזממ א ,ןיב ךיא יו ,דיא ַא ןיב ךיא יו ,ּפָאק

 ןיב ךיא יו ...ןעוועג רע טלָאװ ,ןעוועג טינ טלָאװ ,רעהיינ-ןעדמעה ןייק ןעוועג

 סע ,םהיא ייב ךיז טסיג סע ...! רע טלָאװ ,ןחדב רעצנַאג ַא ,ןיב ךיא ,דיא ַא

 ,..לעטָאב ַא ,טיריּפס ?עטָאב ַא ןופ יוװ ,ךיז טסיג

 ן'רעזייל ףיוא גידנעקוק ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעגוצ טָאה סָאװק לעקיימ

 ; טגָאזעג רע טָאה ,ןעגיוא ע'רוכיש עדנעשטשילב ענייז טימ

 ?רעזייל ךייש זיא סע !ן'רעזייל טימ ןָא רָאנ ךיז טביוה ,רע ,רע ---
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 לעקיימ זיא סַאװק ?עקיימ ,סַאב עקטָאמ זיא סָאב עקטָאמ ,רעזייל זיא רעזייל

 ןייק ָאטינ זיא סאווק לעקיימ ייב זא ןוא .םארבייא זיא םארבייא ןוא סָאווק

 זיא עלערעב ןייז זא ןוא ,רעגנוה ראמ ןעלָאװשעג רע טרעוו ,בוטש ןיא טיורב

 ,המשנ רעד ייב טנעס ןייק ,ןעוועג טינ רָאטקָאד ןייק זיא ,ןערָאװעג קנארק

 םרַאּפשעגנָא ךיז טָאה רע ...! ןעברָאטשעג ! ןעברָאטשעג זיא עלערעב ןוא

 .ןעצכולש ןעמונעג טָאה ןוא שיט ןָא ןרעטש  ן'טימ

 ךיז רהיא טָאה סָאװ וצ -- םארבייא טגָאזעג טָאה -- רעדניק ,ַאש --

 .רעגידעבעל ןוא ,םייחל טגָאז ? ןעמונעג

 ַא עלערעב ַא רַאפ םייחל --- ןעירשעגסיוא רעזייל טָאה --- ?עקיימ ,ונ ---

 .םעיינ

 טימ ן'רעזייל גידנעקוקנָא ,ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה לעקיימ

 .טגָאזעג רע טָאה ,ןערהערט טימ ןעגיוצרעפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגיוא

 ךאלרעדניק סקעז .בייוו ןיימ טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא ,גונעג ,גונעג --

 ןוא רעטסנעטָארעג רעד ןעוועג זיא עלערעב .גונעג ןייז זָאל ,ןיוש ךיא בָאה

 .ןעברָאטשעג זיא

 ףיז טָאה רע -- עקטָאמ ןעירשעגסיוא טָאה -- !ךורב ,תמא ןיד ףורב --

 "ייהט א ,הקשמ ערעייהט ַא עלערעב ,ןעברָאטשעג זיא עלערעב זַא ,טנָאמרעד

 טכאמ יז ! ןעגעווטניימ ןופ ,ןעברַאטש חרורא ןיימ געמ ןענעווטניימ ןופ.ערע

 ךיא זא .רהעמ ,ןענידראפ רהעמ רהיא לָאז ךיא ,יז טכַאמ ,טיוט םעד רימ

 ..! ךיא זא ,טינ ןעק
| 

 ."לעקעּפ , ןייז ןעגעוו ךיוא ןעדער ןעמונעג טָאה עקטָאמ ןוא

 -בייא וצ ךילנהע ןעוועג זיא רע דוד םייח ןעמוקעג זיא טייצ רעד ןיא |

 עצינעמילּפ ןייז ןעמוקעג זיא םהיא טימ  .ןעניוא עדנוזענ טימ רונ ,ן'םאר

 ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,םינַּפ סַאלב ַא טימ יורפ ערַאד ,עכיוה ַא -- על'הרובד

 -נַאמ ןעגידרעמוז ןעלעה םענעכָארקעגּפָא ןַא ןיא ןוא ?עדיילק עטלא עצראווש

 -יוא עיולב טימ עלעגניא ןעקניכיילב ַא דנַאה ן'רַאפ טרהיפעגנ טָאה יז .לעט

 ,םויטסָאק ןעוועצטיס ,ןעיולב םעיינ ַא ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעג

 היח .ןעגעקטנא ןעפַָאלעגסיורא ייז ןענייז ן'חרש היח טימ םָארבייא

 -עגפיוא ךיוא זיא הוח .ןעל'הרובד טימ ןעשוק טּפַאכעגמורַא ךיז טָאה הרש

 ונעג ןעבָאה טסעג יד ןופ עגינייא  ...ייז וצ סיורא זיא ןוא שיט ןופ ןענַאטש
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 -עג ןעבָאה רעזייל ןוא עקטָאמ .."טמוק לעצָאקש , ן'דוד םייח וצ ןעיירש ןעמ

 .ן'דוד םייח ןעגעג סיורַא ןענייז ןוא ןעפנארב סעקשעלעק וצ ןעמונ

 ,ןַאמ ןעגנוי ַא טימ ךערּפשעג ַא ןיא ןָאהטרעּפ ןעוועג זיא ןתח רעד

 .טקרעמעב טשינ רָאנ טָאה ןוא ,םהיא ןעבענ טנעהָאנ ןעסעזעג זיא סָאװ

 ןענייז ערעדנא יד ןוא הוח ,הרש היח ,םארבייא ,על'הרובד ,דוד םייח

 טרַאּפשעגניירַא טָאה עלענניא סָאד ,ריחט ןעבענ ןהעטש עלייוו א ןעבילבעג

 רע .טסעג יד וצ רעמיצ ןיא ןיירא עלעימס טינ זיא ןוא ליומ ןיא ?רעגניפ ַא

 -ייס ףיוא ןָאהטעג קוק ַא רע טָאה םיצולּפ .םלוע ן'פיוא ןעקוק ןעמונעג טָאה

 ליטש טָאה ןוא ךעלעגיוא עקנעיולב ענייז טעריצשעגסיא טיירב טָאה ,ןע'ןָאמ

 םייב .ןעפַאלענוצ םהיא וצ ןעקָארשוצ זיא על'הרובד .ןָאהטעג יירשעג ַא

 -ומ ןייז ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה רע ;ןעניוא יד ןיא ןערהערט ןענַאטשעג זיא דניק

 ! טא זיא עּפַאּפ ,עמַאמ : ןעירשעגסיוא ןייוועג טימ טָאה ןוא דנַאה ן'ראפ רעט

 רעטיצ ַא טָאה על'הרובד .ןע'נָאמייס ףיוא רענניפ ן'טימ טנייצעגנָא טָאה רע

 טימ ןהעטש ןעבילבענ זיא ןוא ןע'ןָאמייס ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,ןָאהטענ

 םעד טימ גידנערעטיצ ,ל?יומ םענעפָא ןא טימ ,ןעגיוא עטצַאלגעגסיוא טייוו

 ,רעּפרעק ןעצנַאג

 טָאה ,ןָאהטעג ּפאכ א ךיז ןאמייס טָאה ,לוק ס'דניק םעד גידנערעהרעד

 ןעבילבעג זיא ןוא רעטומ ןייז ףיוא ,דניק ן'פיוא ןעטייוו ןופ ןָאהטענ קוק ַא

 ,טיוט רעד יו סַאלב ,רעטרזילאראּפ ַא יוװ ןעציז

 -סיוא ,לוק רהיא טימ טינ ןעירשעגסיוא יורפ יד טָאה -- ! טעועטַאר --

 ,רעדרעמ ןיימ זיא סָאד ,ךאלרעדירב ,טעװעטַאר --.דנעה ערהיא גידנעקערטש

 ! םוחנ ןיימ זיא סָאר

 םוצ טרַאּפשענוצ ךיז טָאה ,טרָא ןופ ןָאהטענ ּפאכ א ךיז טָאה ןאמייס

 -יצעג רע טָאה ,ןעגיוא עסיורג טימ ןעקַארשוצ ךיז םורַא גידנעקוק ןוא דנַאװ

 .תחדק א ןופ יו טרעט

 ןופ ןעגנורּפשעגּפיוא ןענייז עלַא ,יירשעג א ,םראיל ַא ןערָאװעג זיא סע

 .ענעקָארשרעד רעטרע ערעייז

 הוח ןוא הרש היח ,םארבייא ןעירשעגסיוא ןעבָאה -- ? סָאד זיא סָאוװ --

 יז ןעבָאה רעבָא ָאד .רהיא וצ גידנעפיולוצ ,לוק ןייא ןיא דוד םייח ןוא

 יוזא ,דנַאװ ןיא ךיז ןעקירד ןייז ,ןערעטיצ ןייז ,םינּפ ןייז ,ןע'ןאמייס ןהעזרשד
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 -רעפ ץְלַא ןעבָאה ייז ןוא ,רחיא ךרוד ןערַאּפשכרוד ןעלעוו ךיז טלָאװ רע יו

 | .ןענַאטש

 לוק ןעטלעפייווצרעפ א טימ םארבייא ןעירשעגסיוא טָאה -- ! ןיינ --

 ,טזומ וד ,ןיינ -- ןעלסיירט םהיא ייב ןעמונעג ךיז ןעבָאה דנעה יד ,ןוא

 / 44! תועט א ןעבָאה ,על'הרובד

 טינ ךָאד זיא סָאד -- הרש היח ןעגָאלק ןעמונעג טָאה -- ,עקרעטכָאט --

 .תונמחר בָאה .ףךילקילננוא טינ זנוא ךַאמ/ ."רענייד

 על'הרובד ןעירשעג טָאה---טרעטיצ רע יו טינ טהעז רהיא -- } רע ,רע ---

 ,ןעיירש םהיא וצ ןעמונעג יז טָאה ? א ,ןעלַאפענניירא ,רזממ ,יִא --

 ץלַא רהיא זיא רעבָא דלַאב ,ןענַאטשרעּפ טינ רָאג סגנַאפנָא ןופ טָאה הוח

 ןוא ךיז טגיוו יז זַא ,ןעטכַאד ןעמונעג רהיא ךיז טָאה סע ; ןערָאװעג רָאלק

 יד ,דנעוו יד ,שיט רעד ,עגָאלדָאּפ יד ,זיוה עצנַאג סָאד ךיז טניוו רהיא טימ

 ....ןעשנעמ

 -רעפ ַא יו ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא לוטש א ןָא טּפאכעגנָא ךיז טָאה יז

 ,ןעןאמייס ףיוא ןעגיוא ענעקָארשוצ עסיורג טימ גידנעקוק ,עטרעווילג

 -ייס וצ ןייוועג א טימ ןעפַאלענוצ עלעגניא רעקניכיילב רעד זיא םיצולּפ

 ".אמאּפ ,אּפאּפ , : ןע'ןאמ

 טָאה רע ,ןעלטניּפ ןעגיוא יד ,ןרעטיצ ןעמונעג ןעבָאה ןעּפיל ס'נָאמייס

 ךיז רע טָאה ,םהיא גידנעּפאכמורא ןוא דניק םוצ דנעה ענייז טקערטשעגסיוא

 :טנָאלקעג רעדנַאנאפ ףךילטפַאשנעדייל ךיז טָאה ןוא םהיא וצ ןעגיובעגוצ

 .ייי! עקנמלז ,עקנמכז

 ןיא ענָאלרָאּפ ן'םיוא ןעלַאפענ זיא ןוא הוח ןעירשעגּפיא טָאה -- !יִא --

 ,תושלח

 ,הרש היח טנייוועג טָאה } יַא --

 ....םארבייא טנָאלקעג טָאה ! רימ זיא העוו --
 ,קרָאודוינ ,1897 ,רעבמעטּפעס



 הנותה סי'רעטסעווש רהיִא ףיוא

 ערייב ערהיא ןענעג טרעטיברעפ זיא ארעס .טלעמייווצרעפ זיא ארעס

 עצנאג יד ןעגעג ןוא עמַאמ-עטאט רחיא ןעגעג ,אזיל ןוא יננע ,רעטסעווש

 ....טגָאלק ןוא טּפוצ ,טקירד ,ךיז טסייר טסורב רהיא ןיא ץרַאה סָאד ...טלעוו

 סיורא טכַארטרעפ טקוק ןוא רעטסנעפ ןעבענ םור-גניסערד ןיא ןיילא טציז יז

 רעד ןופ םינרעטסניפ רעד ןיא .,.טכַאנ-רעבמעוװָאנ עצרשווש עטלַאק יד ףיוא

 ,רעזייה-טנעמענעט עכיוה יד ןופ ךַאלרעייפ יד ןעצנַאט ןוא ןערעטיצ טכַאנ

 -נַאדעג עלַא עדחיא ....טינ סע טקרעמעב יז ,רעיילש ןעצרַאוװש ַא ךרוד יו

 ,קיזומ ןופ רענעט יד טימ טלעמוטרעפ טציא ןענייז "ךיא , רעצנאג רהיא ,ןעק

 .רהיא רעטניה לַאַאז ןופ ךיז ןענָארט סָאװ

 ףיוא טצנַאט ןעמ ןוא ךיז טהערפ ןעמ ןוא טציא ןעמ טלעיּפש טרָאד

 עצנאג טימ רעגניא רהיא ראפ זיא יננע ...הנותח ס'יננע רעטסעווש רהיא

 -לעז םעד טימ ,ןע'ןָאמייס טימ ? הנותח יז טָאה ןעמעוו טימ ןוא ,רהָאי סקעז

 .1 ןע'ןאמייס ןעב

 יד ןופ ןעצנַאט סָאד ךיז טרעה סע ...סכאליירפ ַא טלעיּפש קיזומ יד

 ...טקַאט םוצ סיפ טימ ןעּפַאלקוצ רעייז ןוא ךא?רָאּפ

 םוא ,ךאלהערפ יוזא ראפרעד טלעיּפש קיזומ יד זא ,ךיז טכוד ן'ארעס ןוא

 ...סיעכהל וצ רונ רהיא סיפ יד טימ ןעּפַאלק רעצנעט יד זַא ; ןרעגרע וצ יז

 קיזומ יד ןופ רענעט יד ןיא טרעה יז זא ,סיוא רהיא ךיז טכוד סע ןוא

 ...ן'ַארעס ףיוא ,רהיא ףיוא ענידעכעטש רעטרעוו ,רעטרעוו

 -ילבעג ,ןעבילבעג -- ןעלדעיפ יד ,ךיז ט:כאד ןעדייר ,ךָאיט -- ךָאיט --

 : ...} ךָאיט -- ךָאיט -- ןעציז ןעבילבעג ,ןעב

 ןיא ,ן'יננע ייב ,ולּפ -- לָאיפ רעד ,ךיז טכאד ,טפייפ -- ולּפ ,ולּפ --

 ...! ולּפ ,ו5פ ...! ץ'יננע ייב ,הנותח טנייה
 ; ךיז טכאד ,טדער ןוא ןאבאראכ רעניילק רעד ךיז טלעקיק -- ! רררט --

 ,,.! רררט ,ן'יננע טימ ,ן יננע טימ ,ץ'יננע טימ ןע'ןאמייס ייב ! רררט
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 ןַא זיא ארעס -- טענרַאלק רעד סיוא טהערד ,ָאדייד -- ָאדיא -- ַאליד --

 ! ָאדידָאדיא -- אליד ,עטלַא ןַא ,עטלא ןַא ,דיומ עטלַא

 -עב ! ארעס ךיז געמ ןעבָארגעב -- ערודנַאב יד טדער -- םוה -- םוה --

 ! םוה ,םוה ,םוה ,ןעבָארגעב ,ןעבָארג

 .סיפ יד טימ רעצנעט יד וצ ןעּפַאלק ! דנַאש ןופ ! דנַאש ןופ ! דנַאש ןופ

 טינ רָאג רהיא ןעגעג טלעדנַאהעג ןעבָאה ייז ! רעגרע ךָאנ ,ןיינ ? דנַאש

 ןאמייס ,רעטסעווש ערעגניא יד ,עמַאמ-עטַאט רעד ,ייז ; ןעשנעמ א ןעגעג יו

 ...! עֶלַא ,עלא ןוא

 זא ,ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק יז ; רהיא וצ טכעלש ןעוועג דימת ןענייז ייז

 ייווצ ערעגניא רהיא וצ יוװ ,ןייז טוג יוזא לָאמ א רהיא וצ ןעלָאז ןרעטלע יד

 ַא ןיא יז ,ןהעש טינ זיא יז ,ןעקָאלפ ַא זיא יז ,רַאנ ַא זיא יז .רעטסעווש

 יננע -- ענעי רונ ..ןעמעוו ןיא ןעסייוו םידש ןעבענעגנייא ךיז טָאה ,סטכעלש

 עלַא טימ ענעטָארעג ,עטוג ,ענהעש ןענייז ייז רונ ,תומכח ןענייז ןעזיל טימ

 טלָאװ יז ןעוו ,הֶא ! עטכעלש יד זיא יז ןוא עטוג יד ןענייז ייז ...תולעמ

 ןעניוא יד רהיא ןעטלָאװ ןערעטלע יד ,ןָאהטעג טָאה יננע סָאװ ,סָאד ןָאהטעג

 .ןענעק טלָאװעג םינ יז ןעטלָאװ ןוא טצַארקעגסיױא

 ,ךָאנ ּפאש ןיא ,טבעילרעפ רהיא ןיא רעהירפַא ךָאד ךיז טָאה ןאמייס

 רע טָאה רהיא וצ ...ןישַאמ ַא ייב ןישַאמ א ןעסעזעג םהיא ןעבענ זיא יז ואוו

 -עגסיוא הליחתכל רע טָאה רהיא ראפ ;?וק ךייוו ןייז טימ טדרעג רעהירפַא

 סָאד ןערעטיצ טכַאמעג יוזא ןעבָאה סָאװ ,ןעפחיפענ עדנערהיר ענייז ןעסָאנ
 ןיא ןעגנאנעגמורא רעהירפַא םהיא טימ זיא יז ....טסורב רהיא ןיא ץראה

 עמעראוו ,עכייוו ןייז טלהיפעג רעהירפַא טָאה יז ; קרַאפ טירטס ןָאפקעשזד

 ַא ןופ טרעטיצענ רעהירפַא טָאה רעּפרעק רהיא .םערָא רהיא רעטנוא דנַאה

 םייב ןעמהעננָא יז טגעלפ רע ןעוו ,ןענינעגרעפ ןעכילטפַאשנעדייל ,ןעסיז

 םהיא ךָאד טָאה יז ! ךָאלקילג ױזַא ,ךַאלקילג ױזַא ןעוועג ןַאד זיא יז .,.עילַאט

 ...! עבעיל ןייז ןיא טביולגעג ױזַא ,טביולגעג ױזַא
 ..ןעמוקעג זיא רע .םייהא ךיז וצ ןעדַאלעגנייא םהיא יז טָאה ןַאד

 ...ןַאד ןוא

 ערהיא טימ ,יננע עגנוי ,עכילהערפ יד ,יננע ,ענעבעגעגכָאנ יד ,יננע

 ,ןעגירּפש רהיא טימ ,טייקגידעבעל רהיא טימ ,ןעגיוא עגידנענערב ,עצרַאװש

 רעטסעווש עטסגניא יד ןוא ,ןעכאל גידנעכליה רהיא טימ ,ןעגניז רהיא טימ
604 
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 ,יננע יװ ,ןירעפיטש ערעסערג א ךָאנ זיא ןוא רענהעש ךָאנ זיא עכלעוו ,ַאזיל
 ...ןע'ןָאמייס טימ ןעפיטש ןעמונעג ןעבָאה עדייב --

 ,ןעוועג ץלָאטש וצ זיא יז רעבָא ,טעשטומעג ךיז טָאה ,ןהעזעג סע טָאה יז

 -עג דלַאװעג טימ טָאה יז ןוא רהיא טרַא סָאד זַא ,ןעזײװאוצסױרַא םוא

 ...טלעביימש

 ,ןע'ןאמייס טימ גיוא ףיוא גיוא ןעביילב טנעקעג טינ רעטציא ןיוש טָאה יז

 פאש ןופ ..ןעטָאדטעגבָא םהיא ןופ ןעבָאה עזיל טינ ןוא יננע טינ םוראוו

 ,םייח רעד ןיא ךיז ייב ןהעזעג זיולב םהיא טָאה יז ; קעווא ךיוא ןאמייס זיא

 ...ןהעזעג רונ רעבָא

 -סעווש רהיא ףיוא ןעלַאפנָא יז טגעלפ ,ןהענקעוַא טנעלפ ןאמייס ןעוו

 ַא וצ רַאגָאז ןהענרעד ייז ייב טגעלפ לָאמ סעכנאמ ןוא ןענייוו טנעלפ ,רעט

 ןיב .רעטסעװש ערעגניא יד טימ ןעטלַאה ןענעלפ ןרעטלע יד ...געלשעג

 -עי ףיוא טגעלפ יננע ןוא ןהעג ייז וצ טרעהענפיוא ךיוא ןאמייס טָאה םיצולּפ

 ...טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב םייה רעד ןופ ןעדניוושרעפ טכַאנרעפ ןעד

 -עג טָאה ץראה רחיא ,טפיול יננע ןיהואוו ,ןענַאטשרעּפ ןַאד טָאה ארעס

 | ? ןָאהט טנעקעג יז טָאה סָאװ רעבָא ,טעטולב

 -ייווצ ַא ןהעגניירא ןעמונעג זיוה ןיא ייז וצ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רוחב רעגיד'השקשינ ץנַאג א ןעוועג זיא יאול רעד .יאול ,ןאמ רעננוי רעט

 .ןעננערברעפ םהיא טימ טגעלפ ארעס .טכעלש טינ רָאנ טנעידרעפ טָאה ןא

 ףיטש ַא טגעלפ ,ךערּפשעג ןיא ןעשימניירא לָאמ סעכנאמ ךיוא ךיז טנעלפ אזיל

 רהיא .טרַאַאעג םינ ןיוש סע טָאה ן'ארעס רעבָא ;ןָאהט ךַאל א ,ןָאהט

 -נַאדעג ערעטסניפ טימ טעטפיגרעפ חומ רהיא ,טעדנואוורעפ ןעוועג זיא ץראה

 ...ן'יננע ןוא ןע'ןָאמייס ןעגעוו ןעק

 יז טָאה ,עבעיל ןיא טרהעלקרע רהיא ךיז טָאה יאול ןעוו ,לָאמ ןייא ןוא

 ןעק יז זא ,טקנעד יז .ןעבָאה הנותח טינ לָאמ ןייק טעװ יז זא ,טרעפטנעעג

 .ןעבעלדןעילימַאפ ןיא ךָאלקילג ןייז טינ לָאמנייק

 -בִא טפראדעג טינ םהיא טָאה יז ,ןעסַארדרעּפ רהיא סע טָאה רעהכאנ

 -עי .ןאמייס יװ ,ןאמ רעגנוי רערעגרע ןייק טינ זיא רע ....ךיז ןופ ןעסיוטש

 ...ןעטעגרעפ טזומעג םהיא טלָאװ יז ,ןעסענרעפ טייצ רעד טימ יז טלָאװ םענ

 םהיא טימ ךָאנ יז טלָאװ רשפא ןוא ,ן'יאול ,םהיא טבעילעג יז טכָאװ ןַאד

 ...ןעוועג ךאלקילנ
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 ןיא ןוא ןעזיוועג טינ טייצ עגנַאל ַא ךיז טָאה ,קעװַא ןַאד רעֶכָא זיא רע
 רהיא טימ ןיירא זיוה ןיא זיא רע ; ןעמוקעג רעדעיוו רע זיא םורא טַאנָאמ ַא

 ...ן אזיל רעטסעווש

 טוָאלעג רהיא טָאה ןעמ תעב ,דנעבא ןעבלעז םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,הנותח ןייז םורַא טַאנָאמ א ןיא טעװ ןע'ןאמייס טימ ן'יננע ייב זא ,ןעסיוו

 רהיא ףיוא ןעשיק םעד ןיא םינּפ רהיא ןעבָארגעגנייא יז טָאה טכאנ ענעי

 ,טנייוועג רעטיב ,טנייוועג טָאה ןוא ?עטעב

 ראפ ךאז עטסעב יד זא ,ןעבעל טינ ןעק יז זא ,טכַארטעג יז טָאה ןַאד

 לעסיב א ךיז טָאה יז זא ,גָאטראפ ,רעבָא רעטעּפש ...ןעברַאטש וצ זיא רהיא

 ,ןעטכַארט ןעמונעג טָאה יז ןוא ן'יאול ףיוא טנהָאמרעד ּדיז יז טָאה ,טגיהורעב

 -ניא רהיא זא ,ןעזָאלרעד טינ טעװ יז ...רעדעיוו םהיא ןעמ טניוועג יוזא יו

 טינ טעװ יז ,רהיא ןופ רעהירפ ןעבָאה הנותח לָאז יננע רעטסעווש ערעג

 ...ןעזָאלרעד

 ,טכַאמעג טינ ךיז טָאה רעדעיוו ן'יאול ןענירק וצ טייהנעגעלעג ןייק רעבָא

 טכַאלעג טָאה ,םהיא םורַא ןעוועג דימת אזיל זיא ,םייהַא ייז וצ ןעמוקעג רע זיא

 טציירעג יז טָאה ןעריטעקָאק ןוא ןעכַאל ס'אזיל ....םהיא טימ טריטעקָאק ןוא

 טימ ןעריטעקָאק ,ן'אזיל ,רהיא טזָאל רע םוראוו ,ן'יאול ןענענ טרעטיברעפ ןוא

 ,'ארעס ,רהיא טרהעלקרע גנַאל טינ רָאנ ָאד ךָאד טָאה רע ,שטייטס .םהיא

 ... ? ןעוועג סע זיא עבעיל אזא .,.! טבעילרעפ רהיא ןיא זיא רע זַא

 -סיורא םהיא טָאה ןוא טרַאנעגבָא ,טגידיילעב טלחיפעג ךיז טָאה יז ןוא

 ...ךיוא גנוטכארעפ לָאמ ךס א ןוא טייקגיטליגכיילג עגיד'טשרמולב א ןעזיוועג

 טימ הנתּוח ס'רעטסעווש רהיא ןופ דנעבא רעד ןעפָאלעגנָא זיא לייוורעד

 ,טלָאװעג טינ טָאה יז ?ייוו ,ןעמוקעג ,ארעס ,יז זיא הנותח ףיוא ...ןע'ןאמייס

 ...ןעדער ןעלָאז טייל

 ןענייז ןע'ןאמייס טימ רעטסעווש עכילקילג רהיא ואוו ,לָאַאז ןיא רעבָא

 גנַאל טינ יז טָאה ,גיטסול יוזא ןעוועג זיא םלוע רעצנאג רעד ואוו ,ןעזעוועג

 סע ;ןעפרָאװעג ןוא טקיטשעג טרָאד רהיא טָאה סע ןעביילברעפ טנעקעג

 יד םינּפ רהיא ףיוא טזעל טסעג יד ןופ רעדעי ןא ,טכאדעג רהיא ךיז טָאה

 ןיא ןעגרָאברעפ וצ טערַאטסעג ךיז טָאה יז סָאװ ,ןענָאטהעוװו יד ןוא הּפרח

 טָאה ןוא ...לעכיימש א טימ רהיא ףיוא טקוק ייז ןופ רעדעי זא ; ןעצרַאה רהיא

 "עג ךיילג רהיא ךיז טָאה ױזַא ,ךיז ןע'דוס רעבייוו ייווצ יו טקרעמעב יז

 ו
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 רעד זיא יז ....ךיז ייז ןע'דוס ר הי א ןעגעוו ....דוס רעייֵז טרעה יז זא ,טכאד

 ךיֹוא טָאה ןתח רעד ...רהָאי סקעז טימ רענעי ןופ רעטלע ...,רעטסעווש ס'הלכ

 -נוא םענעי טימ טציא ןהעטש טפראדעג רָאג טָאה יז ...רערהיא ןייז טלָאזעג

 ...הּפוח רעד רעט

 טָאה סָאד ןוא רעבייוו יד ןופ ךיז ןע'דוס םעד ןיא טרעהענ יז טָאה סָאד

 טָאה סע רונ רעוו ,טסַאנ ןעדעי ,ןעדעי ןופ ןעגיוא יד ןיא ןעזעלעג דלאב יז

 ...ןָאהטעג קוק א רהיא ףיוא

 םייב טצעזעג ךיז טָאה ןוא םורד-גניסערד ןיא ןעפַאלעגסיורא יז זיא ןַאד

 ,.שינעגָאנ רהיא ןוא ןעקנַאדעג ערעטסניפ ערהיא רהיא טימ ןוא רעטסנעפ

 *  א -*

 ךאלרָאָאּפ יד ןוא סכאליירפ ַא ץלא טרָאד ךָאנ ןעלעיּפש רמזדילכ יד ןוא

 ...רעגידעבעל ןוא רעגידעבעל ץלא סיפ יד טימ ןעּפָאה

 -ייווצרעפ רהעמ ץלַא ,טרָאד ןעלעיּפש רמז-ילכ יד רעכילהערפ סָאװ ןוא

 ,לאנ טימ ?ופ ןיא ץראה רהיא ...טרעטיברעפ רהעמ ץלא ,ארעס טרעוו טלעפ

 ....לַאג טימ רונ

 לַאג רהיא ןעסָאנעגסיױוא טציא סע טלָאװ יז ןעגינענרעפ א ראפ סָאװ טימ

 ןוא ,עמאמ-עטאט רהיא ףיוא ,ןע'ןאמייס ףיוא ,הלכ יד ,רעטסעווש רהיא ףיוא

 החמש אזא טימ ןעצנַאט עכלעוו ,ןעמעלא ייז ףיוא ,טרָאד ןעמעלא ייז ףיוא

 סָאװ ראפ ? רהיא וצ ייז ןעבָאה סָאװ ....! ןעצראה רהיא ןופ ןעדנואוו יד ףיוא

 "יילעב יוזא יז ייז ןעבָאה סָאװ ראפ ! ?ןעסירוצ ץראה רהיא ייז ןעבָאה

 ,רעטכָאט ערעטלע ןַא ,רעטסעווש א ,רעטכָאט א ךיוא ךָאד זיא יז ...! ? טגיד

 .ייו 1 רעטסעװש ערעטלע ןַא

 א הא א

 ןופ ,ןעמעלא ןופ ןעגיוא יד ראפ ןוא ןעפיולניירא טציא טפראדענ טָאה יז

 ןָא טקוק ,רעטסעווש ןיימ טרָאד טהעז  :ןעיירשסיוא טלעוו רעצנאג רעד

 -ונעגבָא ןתח םעד ,רעטסעווש ערעטלע רהיא ,רימ ייב טָאה יז ! הלכ יד טרָאד

 -עג יז טָאה ןַאד "...! ןעפלָאהעג רהיא ןעבָאה עמַאמ-עטַאט ןיימ ןוא ...! ןעמ

 ם'נופ עדנאילריג יד ןוא רעיילש ןעסייוו םעד רהיא ייב ןעסייררעטנורא טפרַאד

 : ...! ןעזָאלרעד טינ סע לעװ ךיא ! חלכ ןייק ןייז טיג טסעוו וד ...ּפָאק
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 טיירש יז ןוא לַאַאז ןיא טרָאד ןיוש זיא יז זא ,סיוא ךיז טכוד ן'ארעס ןוא

 םעד טסייר יז ןוא -- םיטש עטגערעגפיוא רהיא רָאלק טרעה יז -- םלוע םוצ סע

 סע טסייר ,ּפָאק ס'רעטסעווש רהיא ןופ עדנאילריג יד ןוא רעיילש ןעסייוו

 ...סיפ יד רעטנוא סע טעשטּפָאט ןוא רעטנורַא

 ...גנוגערפיוא ןופ ,ארעס ,רעווש טמעהטא יז

 -נעגעקטנא םעד ןיא ..,ךיז וצ טמוק ןוא ?עסיירט א ךיז יז טוהט םיצולּפ

 טמעראעג ןעהעג סָאװ ,ןערוגיפ עבילשנעמ ייווצ יז טהעזרעד לעגעיּפש ןעניד

 ַא ןיא לעדיימ רעקנַאלש רעד ןיא ,םור-גניסערד ןופ טייז ןעטייווצ םעד ףיוא

 רהיא יז טנעקרעד רָאָאה עצראווש יד ןיא םולב רעטיור א טימ דיילק סייוו

 טכאל אזיל .,.ן'יאול -- טנארפ ןעקנַאלש םעד ןיא ,אזיל רעטסעווש עטסגניא

 ..טקיטשרעפ ןוא ליטש סעּפע טדער יאול .ניכליה ןוא ךאלהערפ ױזַא

 | ? חמא ןַא ףיוא עקַאט ךימ טבעיל רהיא --

 | ...ןעבעל ןיימ יוו ---

 ? ן'ארעס טבעילעג גנַאל טינ רעבָא ךָאד טָאה רהיא --

 טדער -- ןיילא ךיד ,ּךיד רונ ,טבעילעג טינ לָאמנייק ךיא בָאה ן'ארעס --

 .עילַאט םייב ןָא יז טּפאכ ןוא טקיטשרעפ יאול

 ....שוק רעגנַאל ,רעגנַאל א ןאד ןוא ?לעמרומענ ?יטש א ךיז טרעהרעד סע

 נידנעסיוו טינ ,חיח עטציירוצ א יו ןוא חומ ןיא ןערכ ַא טוהט ן'ַארעס

 : רעטסעווש עטסננוי רהיא ףיוא ףרָאװ ַא ךיז יז טוחט ,טוהט יז סָאװ ןיילַא

 ...! הפוצח וד-- --

 ...דנַאה יד רהיא ףיוא ףיוא טביוה ןוא

 .דנַאה רעד ייב ןָא יז טּפאכ ןוא רהיא וצ ףרָאװ א ךיז טוהט יאול

 ? טקיררעפ טייז רהיא ! ארעס --

 : לַאנ טימ ךיז טכאלוצ ןוא ךיז וצ טמוק יז

 -רַאפ ? ןענָאלש טלָאװעג יז בָאה ךיא זַא ,טניימ רהיא ! ַאח ,ַאח ,ַאח ---

 יּפִא ךייא ְךֶאֹד בָאה ךיא ...? ןתח א ןעמונענּפָא רימ ייב סעּפע טָאה יז ? סָאֹוו

 ...רעפָאלב אזא ,רענגיל ַאזַא ...ךייא יו ןתח אזא רהיא ןיגרעפ ךיא ...טגָאזעג

 טָאג לָאז ךימ ...םינתח ענױזַא ןעמעלַא ייז ןיגרעפ ךיא ...! רהיא ןינרעפ ךיא

 ינייה ךיא לָאז רעסעב ...ןעברַאטש ךיא לָאז רעסעב ...עניוזא ןופ ןעטיהסיוא

 .ַאה !ַאח !ַאה ! םינתח עניוזא סַאּפש ַא ...! ןעברַאמש טכַאנ עניט
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 ךיז ףיוא ןעמהענ ןיילא יז טעװ טָא-טָא זא ,טלהיפ ןוא לַאנ טימ יז טכַאל

 ..,רָאָאה יד ןעסייר

 טּפאכ -- טדער יז סָאװ ,ןערעה וצ סָאװ ָאד זיא סע ! יאול ,טמוק --

 -לא ענעטיברעפ אזא -- : קעווא םהיא טּפעלש ןוא םערא ן'רעטנוא אזיל םהיא

 | .,} דיומ עט

 ןַאד .רעּפרעק ןעצנאג ן'טימ לעּפַאצ א ךיז טוהט ןוא סע טרעהרעד ארעפס

 יד ףיוא ןעגיוא עטעריצשעגסיוא טימ ,עטרעווילגרעפ ַא יו ,ןהעטש יז טביילב

 ...ןעדנואוושרעפ ןענייז ן'יאול טימ אזיל ואוו ,ריחט

 .רחעמ טינ טלעיּפש קיזומ יד .לַאַאז ןיא ?ליטש טרעוו טייצ רעזיד ןיא

 ןופ ן'ארעס ףיוא טקעוו טייקליטש ענידמיצולּפ עזיד ןוא טינ טצנַאט םלוע רעד

 לַאאז ןופ ןעגָארט וצ ןָא ךיז טביוה ןַאד ...ךיז וצ טמוק יז .ןעקנַאדעג ערהיא

 -רעבייוו יא ,עשליבסנַאמ יא ,ןעמיטש ענלעצנייא ןופ רעהירפ ,רעדליּפעג ַא

 יװ ,רעכעה דלאב ,רעגירדעינ דלַאב ,ענעסָאגעגפיונוצ תולוק ךס א ןופ ןַאד ,עש

 רעדעיוו טרעוו ןַאד ...,טעידוהעג טרָאד ךיז ןעטלָאװ םי ם'ןופ סעילַאװכ עסיורג

 טלעיּפש ןעמ ,קיזומ יד רעדעיוװ ךיז טרעהרעד טָא ןוא .,.ליטש לָאמַא טימ

 ...שרַאמ-הּפוח ַא טרָאד

 וצ ואוו ,ךיז ןָאהטוצניהא ואוו טינ טסייוו ,רעננעל עלייוו ַא טהעטש ארעס

 ךיז יז טזָאל ןַאד ןוא ...ןיילא ךיז ןופ ןוא שרַאמ-הּפוח םעד ןופ ןעפיולטנַא

 ...הֿפוח יד טציא טלעטש ןעמ ואוו ,לאַאז ןיא םוראוו גידנעסיוו םינ ןיילא ,ןהענ

 רעד טציא ךיז טגָארט רחיא ןענעק ...טינ רהעמ ןעלעיּפש רמזיילכ יד

 | .ןישודק רדסמ םעד ןופ ?וק רעגירעזייה

 םעד ןופ .גיטכיל ןוא ךַאלהערפ זיא טרָאד .לַאאז ןיא ןיירַא טמוק יז

 םלוע רעד ...טכיל עלעה ַא טמָארטש דנעוו יד ןופ ןוא ןעקלַאב ןעטלָאמעגסיוא

 ןיא טביל עטרילָאק ענעדנוצעגנָא טימ ךאלדיימ יד ...הּפוח רעד םורַא טחעטש

 רעדניליצ א ןיא ,ןאמייס ,ןתח רעד טהעטש טָא ןוא ...דנעה ענעסיררעפ-ףךיוה יד

 ...ןיסעצנירּפ א יוװ ןָאהטעגנָא זיא עכלעוו ,הלכ יד ןעמ טהערד םהיא םורא ןוא

 -רעפ ַא טימ דיילק סייוו רהיא ןיא לַאַאז ן'רעביא טערט עכלעוו ,ארעס

 א ךיז טוהט ,עקרעלדנאוו-טכאנ א יװ ,ןעניוא ערַאטש טימ ןוא םינּפ טרעלק

 ...חלכ-ןתח טהעזרעד יז טשרע ,רעטיצ ַא ןוא קירוצ ּפַאכ

 זיא סע ..,ּפָאק םעד רעטנורַא טזאל ןוא םלוע ן'רעטניה ךיז טלַאהעב יז
 טנער סע .ןע'ןאמייס ףיוא ןוא רעטסעווש רהיא ףיוא ןעקוק וצ רעווש רהיא
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 ייז ןעוו ,הּפוח רעד רעטנוא ןהעטש גיהור ױזַא ייז ןענעק יו ,ףיוא רהיא

 ...ָאד זיא ,ארעס ,יז זַא ,ןעסייוו

 ...| בוט ?זמ ! בוט ?זמ --

 יו בוט לזמ,, : רעדליּפעג ַא טימ קור א ךיז טוהט רהיא םורַא םלוע רעד
 עינַאװנעשניװ רעייז טימ ןעשנעמ עלא יד ןוא "...בוט ?לזמ, ןעטייז עלַא ןופ

 ...הלכ-ןתח וצ ,הּפוח רעד וצ ,גנוטכיר ןייא ןיא ךיז ןעסייר

 ...ךיז טהערפ ןעמ ...ךיז טעוװעשניוװ ןעמ ,ךיז טשוק ןעמ

 -ייוו ןופ ןהעטש טביילב ,רעטסעווש ערעטלע ס'הלכ רעד ,ארעּפ ,יז רונ

 עטקירדענפיונוצ טסעפ טימ טייז א ןָא טהעטש יז ...טינ רָאנ ךיז טחערפ ,ןעט

 -ייר סָאװ ,תוללק יד ןוא רעמָאי םעד ןייא יז טלַאה תוחוכ עלא טימ ןוא ןעּפיל

 ' ,...המשנ רהיא ןיא ךיז ןעס

 ַא טימ ,ענעדיא עראד ,עכיוה א ,עמאמ רהיא רחיא וצ וצ טפיול םיצולּפ

 .םינּפ ןעגידנעלהַארטש

 טיירּפש ןוא ?וק ןיא ןערהערט טימ יז טיירש -- סניימ סדניק ,עלערעס --

 תונמחר טעװ טָאג זא ,הנותח ףיוא ריד ייב -- : סמערא יד סיוא רהיא וצ

 ...! ןעבָאה

 ...ןעמַאמ רהיא ןופ ּפֶא טערט ,ןעשוק טינ ךיז טזָאל ארעס

 -שילב ןעגיוא ערהיא ןיא ןוא יז טכַאמ -- ? הנותח רעד ףיוא וימ ייב --

 ...היול ןיימ ןעבעלרעד ,וינעמַאמ ,וטסעוו רעכיג -- : ןערהערט ןעצ

 דייר --- ?וק ןיא טעבעג טימ עמַאמ יד טכַאמ --- ?'רעטכָאט ,עלערעס -- =

 רעדנַא ןַא ןעקישוצ ריד טעװ טָאג ...החמש ןיימ טינ רימ רעטשרעפ ...יוזא טינ

 ,רענהעש ַא ,רוחב רעליואוז ַאזַא ...? ן'יאוק טינ וטסליוו סָאװ רַאפ טָא .ןתח

 ,לַאנ טימ ןוא ליטש ךיז טכאלוצ ארעס

 עלעקניזימ יד ,עמַאמ ,ריד בוט-?זמ ...4 ואוו זיא אזיל ןוא ..,? ן'יאול --

 יד ,ןע'ןאמייס ענעי ....ךיוא ן'יאול רימ ייב טּפאכעגסיורא ןיוש טָאה ענייד

 ..} םינתח טימ טגרָאזרעפ ןעדייב ייז בָאה ךיא ..,ן'יאול

 .טשימוצ ןָא יז טסוק עמַאמ יד

 ? ַארעט ,וטסדער סָאװ --

 -- ארעס לוק ן'פיוא סיורא טצַאלּפ -- ןעגיוא ענעכָאטשרעפ יד ןוא --

 -רעד יז לע ךיא ,,יוא .,."דיומ עטלַא , ן'יאול ראפ ןעפורעג ךימ ךָאנ טָאה

 י'רפ
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 ! ןעקיטש

 טקוק ןוא עמאמ יד טעשטּפעש -- ! טרעה ןעמ ,רעליטש דייר ! ַאשיש --

 ...רעטניהא םורא ךיז

 יד זא ,ל?יוו ךיא -- ןעשרעהעב טינ ארעס ךיז ןעק -- ןערעה ןעמ לָאז --

 סָאװ רַאפ ...טלעדנַאהעב ךימ ןעבָאה עלא רהיא יװ ,ןעסיוו לָאז טלעוו עצנאג

 ...! דיומ עטְלַא ןַא ביילב ךיא

 - ,רעטכעלעג רעכיוה א ךיז טרעהרעד ייז רעטניח
 .עמַאמ יד טעשטּפעש -- ! טרעה ןעמ ,תונמחר בָאה ,ל'רעטכָאט --

 : רעמָאי א טימ ?וק ן'פיוא ךיוח סיורא ן'ארעס ייב ךיז טסייר םיצולּפ ןוא

 -נוארעפ רהיא טָאה םוראוו ! טייז רהיא טוג יו ,יוא ? אה ,תונמחר --

 ! ? םוראוו ,ןעבעל ןיימ טקילג

 -עג םענעגייא רהיא ראפ ארעס ךיז טקערשרעד ,סע ןעירשעגסיוא ןוא

 רהיא ןופ קעווַא ךיוא טפיול עמאמ יד...ךיז טמחעשרעפ ןיא ךיז וצ טמוק ,יירש

 טעוװ ,רהיא ןעבענ ןהעטש רעגנעל טעוװ יז ביוא ,גידנעבָאה ארומ ,עטשימוצ ַא

 ...לאדנַאקס ןערעסערג א ןעכאמ ךָאנ ,ארעס ,יז

 -ענג טָאה רהיא םורא םלוע רעצנַאג רעד זא ,ן'ארעס ךיוא ךיז טכאד ןַאד

 טקוק יז ןוא דנאש רענעגייא רחיא ןענעוו רעטרעוו ערהיא ,יירשעג רהיא טרעה

 ןופ יא ,רעטכעלעג א רעדעיוו ךיז טרעהרעד רחיא רעטניה ...טשימוצ םורא ךיז

 טימ ,רעהירפ יוװ רעקרַאטש לָאמ סָאד ,ןעמיטש עשרעבייוו ןופ יא ,עשליבסנַאמ

 ...רעדליּפעג ןוא םרַאיל

 ףיוא רעפטנע ןא זיא רעטכעלעג סָאד זא ,סיוא רהיא ךיז טכאד סע ןוא

 ...| לַאאז ןופ ןעפיול ךיז טוָאל יז ןוא דנאש רענעירשעגסיוא רהיא

 רעד ,ןעשנעמ יד :דַאילס ןיא רהיא טכאל סעלא ןוא עלא ןוא טפיול יז

 -ופכ יד .רחיא רעטנוא טירט ענענייא ערחיא ,דנעוו עלעה יד ,ןעקלאב רעלעה

 ןוא ,סגידעבעל ַא ,סכַאלחערפ ַא טייצ רעזיד ןיא ןעלעיּפש וצ ןָא ןעביוה רמז

 ,.,דליוו ױזַא ,ענושמ יוזא רהיא ןופ ךיוא טכאל קיזומ יד

 ,טלהיפ ןוא טפיול ...רחיא ךָאנ ,רהיא ךָאנ רעטכעלעג סאד ןוא טפיול יז

 יו ,ןיוש טלהיפ ,ןעמעלא ייז טימ ןעכאל וצ ןעביוהנָא ךיוא יז טעװ טָא-טָא זַא

 ...ולַאה ןיא רהיא טגרעוו רעטכעלעג סָאד

 םעד טקירד ,רעטפנעפ םוצ ךיז טפראוו ,םודדגניסערד ןיא ןיירַא טפיול יז
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 ךיז ןיא יז םקיטש ןעטפערק עלַא טימ ןוא ביוש ןעטלאק םוצ ּפָאק ןעגידנענערב

 ...עקירעטסיה יד

 רעד ןיא טקוק ,ּפָאק םעד סיורא טקור ,רעטסנעפ סָאד ףיוא יז טנעפע ןַאד

 ,טשינרָאג טלהיפ ןוא טשינרָאג טהעז ןוא טקוק ,ןיירַא טכַאנ-ןיסעי רערעטסניפ

 ...טעמוא םענעגייא רהיא ,דנעלע םענעגייא רהיא רעסיוא

 יוזא ךיז טלהיפ יז ; גירעיורט ױזַא ,רעווש יוזא רהיא זיא ןעצראה ן'פיוא

 יוזא רהיא ראפ ךיז טלהָאמ ןעבעל-גיטפניקוצ רהיא ןוא םאזנייא ױזַא ,ןייֵלַא

 ןעלקייק ,ןערהערט ךיז ןעלקייק ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא ...טלַאק יוזא ,ץראווש

 רעטלַאק ,רערעטסניפ רעד ןיא טקרעמעבנוא ,ליטש ןערָאלרעֿפ ןערעוו ןוא ךיז

 ...טבַאנ-ןיסעי

 .ו .נ ,ןילקורב ,1907 ,80 ,רעבָאטקָא



 +! ךעּבענ יננע

 יי

 זא ,טכאנראפ ןעדעי יז טנעלפ ,הלכ סע'סקַאמ ןערָאװעג זיא יננע טייז
 ןעלעטשבא ךיז ,טירטס גנירּפס ןופ טייברא רעד ןופ םייהא ןהעג טנעלפ יז
 םקאמ ןתח רהיא טָאה קירבאפ ענעי ןיא ,ייוודָארב ףיוא פאש-קָאלק א ןעבענ
 ףיוא טקַאמ ןיוש טנעלפ ,ּפאש םוצ ןעמוקוצ טגעלפ יז זא סָאמא .טייבראעג
 וצ ןעמוקסיוא רהיא טגעלפ לָאמ א ןוא ,ראוטָארט ן'פיוא טרָאד ןעטראוו רהיא
 -נורא טנעפפ רע זיב ,טונימ עכילטע ,ּפאש ןייז ןעבענ ,םהיא ףיוא ןעטראוו
 ,ןעמוקרעט

 ןעדעי ןעשינעמערט עזיעד ןוא ןרעדנא םעד רענייא טבעילעג ןעבָאה ייז
 ןעבָאה ,םייהא ןעמאזוצ ןהעג רעייז ,טייברא רערעווש גָאט א ךאנ טכַאנרַאפ
 | ....ןעגינעגרעפ טפַאשרעפ ןעדייב ייז

 -וקוצוצ םוא ,טיירב רעד ןיא ייוודָארב ןהעגרעבירא ןעזומ טנעלפ יננע
 ,...ייוודָארב טייז רעדנא םעד ףיוא ּפאש ןייז וצ ןעמ

 םי םייב דמאז לעיפיוו ןעשנעמ ....?עסעק א יו ייוודָארב טכָאק טכַאנראפ
 ייוודָארב בָארא ןעפיול רועיש ַא ןהָא טראק ...ךיז ןעּפוטש ,ךיז ןעגָאי ,ןעמיול
 .ןיא ליוו ןעמ זַא ,ןעגיוא עדייב טימ ןעקוק זומ ןעמ  ....יײװדָארב ףיורא ןוא
 ..ןעטייווצ םוצ רַאוטָארט ןייא ןופ ייודָארב ןהעגרעבירַא טייצ רעזעיד

 'א הא * 

 יו ,טכַארטענ יז טָאה ,טייברא רעד ןופ ןעגנַאנעג זיא יז זא ,לָאמנייא ןוא
 ןאמ ןעגנוי אזא ןופ ְךָאנ טּפיױהרבעיא ,טבעילעג ןייז ןוא ןעבעיל וצ זיא םוג
 ,נאטשרענָאד ,םורא ןעכָאו ייווצ ןיא ןייז טעוו יז ךילקילג יו ....סקאמ רהיא יו
 ,ֿלָאה ןיא ןעהעזעג ןיוש ךיז טָאה יז ...הנותח רעייז ןעמוקרָאפ טעוװ סע ןעוו
 -היא ןענייז םורא ןוא ....ןעמולב טימ טצוּפעב ,דיילק ןעסייוו א ןיא ןָאהטעגנָא
 ענייז ןענייז טָא ןוא ,..טוה-רעדניליצ א ןיא סקאמ זיא טָא ןוא ....םעט'רבח ער
 ןעמ ...ךאלהערפ ןעֶנייֵז עלא ,ןעגיוצעננַא ןהעש ןענייז עלא ןוא ..,,רניירפ

 דאאו +
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 ינַאט יד ןופ סיפ יד ןופ ןעּפַאלק סָאד ,ןעלעיּפש רמז-ילכ יד טרעה יז .,.טצנאט

 ןוא ...טכיל טימ ןעסָאגרעפ ןעצנאג ןיא ,גיטכיל זיא לָאה רעד ןוא ....עדנעצ

 רעיולב רעד יו ,ןעצילב ןוא ןעלקניפ הּפוח רעד ןופ ךאלעּפמעל עשירטקעלע יד

 ..ןרעטש ענעטנאילירב טימ טהייזעגסיוא ?עמיה

 ןוא יז םעשטּפעש -- הנותח ןיימ ףיוא ןעוועג ךָאנ טְלָאװ עמַאמ יד ןעוו)

 -עג טלָאװ עמַאמ עטוג יד ןעוו -- ןערהערט טימ ךיז ןעהיצרעפ ןעגיוא ערהיא

 א יװ ,הּפוח רעד וצ ןהענ ךיא לעװ רהיא ןהֶא רעבָא ....אקירעמא ןיא ןעוו

 "! ןערהערט סעמַאמ ַא ןהָא ןוא הכרב סעמַאמ א ןהֶא ,המותי

 יָארט ןייא ןופ יײװדָארב ןהעגרעבירא יז טמהענ ,סע טכארט יז תעשב ןוא

 | ...טהעטש ּפאש סע'סקַאמ ואוו ,ןעטייווצ ן םיוא ראוט

 סעּפע ?סע זיא סָאװ ,יירשעג א ךיז רעטניהא יז טרעהרעד םיצולּפ

 ןוא ,טכליה ןוא ,טגנילק סעּפע ...ףיוה רעד ןיא ןָאהטעג רעדיילש ַא יז טָאה

 יוזא ןערָאװעג זיא סע ...ּפָאק ןיא רהיא טשימ ןוא ,ןרעיױא ערהיא ןיא טיירש

 זיא יז ?ָאד זיא סָאװ ...? רחיא םורא ןעשנעמ יד ןעהעטש סָאװ ..,.סייה

 ? סָאד זיא סָאװ ,אה ..,? ףיוא טינ יז ןעמ טביוה םוראוו ,ןעלַאפעג םינּפה

 ...ךֹוׁש ַא טימ עסַאמ עגיטולב א ךיז ןופ טייוו טינ טהעזרעד יז

 ...םעטיוטעג רעצימיא סעּפע .,.? טרָאד טגעיל רוו ...? סָאד זיא סָאװ --

 טלָאװ יז ,ןיינ ? ערהיא ...? סופ סעמעוו ...סופ ַא ...ךוש א ,ןיינ ...,? דניק ַא

 ...! ןעברָאטשעג ךָאד

 יד ןיא ןעגנילק א ךיילנ טלהיפרעד ןוא סיפ יד ןָאהט רהיר א ליוװ יז

 ....ןערעיוא

 -ַאמ ,יוא -- ןעטפערק ערהיא עלא טימ סיוא יז טיירש -- ,עמַאמ ,יוא,

 ' ...ו עע-עוועטאר ,עמ

 ץלַא בָארַא ,בָארַא טלַאפ יז זַא ,השעמ תעשב רהיא ךיז טכַאד סע ןוא

 רעטסניפ טרעוו סע ..,םוהת ןעצרַאװש ןעפעיט ַא ןיא רעפעיט ןוא רעפעיט

 | ...רעטסניפ קָאטש ,רהיא םורַא

 .לַאטיּפסָאה ןיא םורַא ןעכָאװ סקעז ןיא

 .יז טסיורט ןוא דנעווייל יו ךיילב לעטעב רהיא ןעבענ טהעטש סקַאמ

 ןעמהענ טינ ףךיז טספראד וד -- יז רע טסיורט -- יננע ,דניימ רעווענ --

 ןעמ לָאז סָאװ ,ונ ...בעיל ךיוא טצעי ךיד בָאה ךיא ,רימ ביופנ .ןעבעל סָאד

 ּו

4 
+ 
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 "יו ,ריד טימ ךיא לע ןעבָאה הנותח רעבָא ...טרעשעב ױזַא אמתסמ ,ןָאהט

 .,,לַאטיּפסָאה ןופ סױרַא טסעוו וד דלַאב

 "יב טלעכיימש ןוא לוק ךאווש ַא טימ יז טנערפ -- ? ַאה ,סעלוק ףיוא ---

 ָאד ןענייז ךאלדיימ גינעוו ! סופ ןייא טימ ךימ וטספראד סָאװ ,רַאנ -- רעט

 ../ סיפ עדייב ןעבָאה סָאװ

 "יורט טקוק ןוא ןעזָאלעגבָארא ּפָאק םעד טלַאה ,עלייוו ַא טנייווש סקַאמ

 רהיא ףיוא ןעניוא יד ףיוא רעדעיוו רע טביוה ןַאד .עגָאלדָאּפ יד ףיוא גירע

 : טנָאז ןוא

 שנעמ רעכילרהע ןַא ,שנעמ א ,ןיימ ךיא סָאװ ,יננע ,סָאװ וטסייוו --

 ביוא .הלכ ןייז ןענעג ?אפ אזא ןיא ןעלדנַאה טינ שרעדנא רָאט ,סָאד טסייה

 יז רע ףראד ,דנוזעג םָאקלָאפ ןעוועג זיא יז ןעוו טבעילעג רעהירפ יז טָאה רע

 ...! ןעבָאה בעיל יאדוא טצעי

 .דנאה יד םהיא טקירד ןוא ןעניוא עראבקנאד טימ ןָא םהיא טקוק יז

 ,טונ ַא טסָאה וד ,יִאב רעכילרהע ןַא טזיב וד -- יז טנָאז -- סקַאמ --

 וטסעװ ןַאמ ןיימ רעבָא ...ןעלחימטימ ןייד ראפ ריד קנאד ךיא ...,ץרַאה ךייוו

 ...} טסרעה וד ! לָאמנייק ,ןייז טינ לָאמנייק

 ,..4 יננע ,םוראוו

 יז טָאה -- ..!חנותח ןיימ ףיוא ןעצַאנט ןענעק טינ לע ךיא לייוו --

 ,,,פייוו ,.,לייוו ,,,לייוו---?וק ןענידרעטיצ רהיא ןיא שינרעטיב טימ טרעפטנעעג

 ! ? טצעי ךיא בעל םוראוו ,רימ גָאז ,סקַאמ ,יוא

 .טעּפילכוצ רעטיב ךיז טָאה יז ןוא

 א הא א
 איי 5." פח - =

 -עג ןיוש זיא יז :לָאטיּפסָאה ןיא ענעצס רעזעיד ךָאנ ןעכָאװ עכילטע
 ; סעלוק ףיוא ןהעג טנעקענ טונ ןיוש טָאה יז ,ןערָאװעג דנוז

 .רעיטרַאוװק עטלַא סָאד ףיוא טכארבעג יז טָאה ןעגָאװ לָאטיּפסָאה רעד

 גידנעמוקניירא ןעהעזרעד יז טָאה יז 1{ ,יױרפסדנַאל א ערהיא ,טעסימ יד

 רעמַאױצ ךיז ןוא דנעה יד ןעכָארברעּפ טָאה ,סעילוק ףיוא טרַאּפשעגנָא

 | ,..לוק ן'םיוא

 םייחא קירוצ ןערהָאפ טסלָאז וד זא ,רעטציא זיא ףליה עניצנייא יד --

 ,עמַאמ ןייד זיא םייח רעד ןיא---סעסימ יד טדערעג םורַא עלייוו ַא ןיא טָאה ---
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 ךעבענ וטזיב ,אקירעמא ןיא ,רעבָא ָאד .עמַאמ ַא ךָאד רעבָא ,וליפא םערָא

 זיא ןעסקַאמ חוכמ ןוא ?ןעפלעה ָאד רעצימע ריד ןעק יוזא יו .דנעלע

 ,ריד ףיוא תונמחר רע טָאה ךָאנ טציא ....ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ךיוא טציא

 ....רעטעּפש רעבָא

 לוק ןעכַאוװש ַא טימ יננע טגָאז -- ןעסקַאמ ןופ טינ ןיוש טכארט ךיא --

 רימ טימ טעװ רע ,טנָאז רע ...! רעדמערפ ַא ? סקַאמ טצעי רימ זיא סָאװ --

 רימ טציא ןיוש טלהעפ רהעמ ,סָאװ ךיא סייוו ...ךיוא טציא ןעבָאה הנותח

 ....1 םינ רָאג

 .גירנעכַאל ץלא ,טנָאזעג ןַאד טָאה ןוא ,לַאנ טימ טכַאלוצ ךיז טָאה יז

 סָאװ ? ןעבָאה וצ הנותח רימ טימ ארומ טינ טָאה רע יװ ! רַאנ רעד -- ||

 -ַאלש וצ ןָא רהיא ביוה ןוא סעכ ןיא לָאמא םהיא ףיוא רעוו ךיא זא ,רע טוהט

 טימ ןעק ןעמ ,ערעווש ...סעלוק עניימ ,לעטיג ,טהעז ...! סעלוק עניימ טימ ןעג

 ...! ןעפיול ייז טימ ןעק ךיא לענש יוװ טהעז ןוא ! ןעשנעמ א ןענע'גרה ייז
 טָאה ןוא בוטש ן'רעביא ,ייז ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ןעפיול ןעמונעג טָאה יז

 -עג םעד תעב רהיא ייב טָאה םינּפ רעד ןוא ,לוק ןעשירעטסיה ַא טימ ןעירשעג

 | .טעצשילבעג ןעבָאה ןעגיוא יד ןוא ,טמַאלפ

 ...9 ץנוק םעד טָא טנעקענ ךיוא טלָאװ רהיא ? אה ,לעטינ ,טהעז רהיא --

 ...1 רונ טקוק ...ךיוא ןעגנירּפש ןעק ךיא ,טהעז
 ןעבילבעג זיא ,רעטסנעפ םענעפָא םוצ סעלוק יד ףיוא ןעפָאלענוצ זיא יז

 .ןערָאװעג ןעגיוושנא עגר א ףיוא זיא ןוא ןעהעטש

 ַא ךיז טָאה ןוא "! ןעסקַאמ טסירג, :ןָאהטעג יירשעג א יז טָאה ןאד

 ...קָאטש ןעטשרעביוא ןופ רעטסנעפ ן'כרוד ןָאהטעג ףרָאװ

 .1898 ,ינוו



 לעגניא םערָא ןַא ןופ עּבעיל יד

 ,רע ןוא ,רהָאי ןהעצ ,עלעזָאר ,יז -- רעדניק ןעוועג ךָאנ ןענייז עדייב

 ,ייוודָארב טסיא ףיוא טניואוועג ןעבָאה עדייב .טלַא רהָאי ףלעווצ ,סיררָאמ

 סרָאלפ ייווצ ןעמונרעפ ןעבָאה ןרעטלע ערהיא טימ י ז ,זיוה א ןעבענ זיוה א

 ןעמונרעפ ןעבָאה ןרעטלע ענייז טימ ר ע ; טפול ןוא טכיל ,רעטסנעפ ךס א טימ

 לָאמ א זיא רעטָאפ רהיא ....ךיור ךס ַא טימ רעלעק ןעטכייפ ,ןערעטסניפ ַא

 -לעיר רעטייבראעגפיורא ,רעכייר ַא טציא ןוא קינטוטַאל ַא ,רעטסוש ַא ןעוועג

 טָאג ,ןוא קינטוטַאל ַא רעטסוש ַא ןעוועג טציא זיא רעטָאפ ןייז ; קינטייטסע

 .קינטייטסעילעיר רעכייר ַא ןייז ךיוא לָאמַא טעוװ רע יצ ,סייוו

 ַא ףיוא ,רעטסנעפ ייווצ טימ רעמיצ רעדנוזעב א ןיא ןעפָאלשעג טָאה יז

 רענעלַאפענסיורא טסרָאקַא יו ,טעקסַאלבעג טָאה סָאװ ,לעטעב סייוו ,רָאלק

 ןייז טימ רעמיצ ןייא ןיא ,לָאּפ ןעצראווש ן'פיוא ןעפָאלשעג טָאה רע ; יינש

 ,עגידרעכעל עטלַא יד טימ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז טימ ,ןעמַאמ-עטַאט

 ,..סעשטורקאק יד טימ ןוא ךיור םעד טימ ,טייקטכייפ רעד טימ ,ךיש עגיצומש

 םעד ןיא ט'תויח'עג ןוא ןעדָאבעג ,םולב עשירפ ַאיװ ,ןהעזענסיוא טָאה יז

 -הַארטש עכילטרעצ יד ןופ טעצשַאלענ ןוא טמעראוועג ,יוהט-דנעבא ןעשירפ

 -רעפ ַא יו ןעהעזעגסיוא טָאה רע ...ןוז רענעדלָאג ,רעניטכיל רעד ןופ ןעכ

 ,טכיל ןוא טפול ןהֶא רעלעק ןעגיכיור א ןיא ןעסקאוועגסיוא ,ננוצנַאלפ עטסלעוו

 ,טייקטכייפ עטעטסעּפרעפ א ןיא ןעדָאבעג

 ןוא טולב ,ל'םינּפ ךילהערפ א טימ ,סייוו ןוא דנור ,לופ ןעוועג זיא יז

 "עק ןהעש ,טזיורקעג ,ץראווש א טימ ןוא ןעגיוא עטוג עצראווש טימ ,ךלימ

 ,ךיילב ל'םינּפ א טימ ןוא ףוג גיציּפש ַא טימ ,ראד ןעוועג זיא רע .עלעּפ

 -יוא עלעה טימ ..,ןעקַאב יד ףיוא ןעמולב םלוע-תיב טימ ,ןעגיוצעגסיוא ,גנַאל

 טגָאלקעג ךיז ןוא טסוהעג טּפָא טָאה רע .עט'םולח'רעפ-ניד'הרוחש-הרמ ,ןעג

 ....טסורב רעד ףיא-
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 יענ טָאה יז .קיזומ טאהעג בעיל טָאה רע ,קיזומ טָאהענ בעיל טָאה יז

 םענהעש ,ןעלעה םעד ןיא סארעּפָא ןופ ףאלקיטש ָאנאיּפ רעד ףיוא טלעיּפש

 ןעטכייפ ,ןערעטסניפ םעד ןיא ףךאלדעיל-ןעסַאנ ןעגנוזעג טָאה רע  .זיוח

 יע .רעלעק

 יד רעטנוא ןענַאטשעג רע זיא ,אנאיּפ רעד ףיוא טלעיּפשעג יז טָאה

 "רעה גידעּפַאלק א טימ טרעהעגוצ ךיז ןוא זיוה ס'ןרעטלע ערהיא ןופ רעטסנעפ

 ,ךאלדעיל-סָאנ ענייז ןעגנוזעג רע טָאה ,ךאלעניוא עטנערבוצ טימ ןוא עלעצ

 ןוא ל?וק גיצרַאה ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ,רעלעק ןעבעל ןענַאטשענ יז זיא

 עטוג ערהיא ןוא ,טלעכיימשעג רעכילהערפ ךָאנ טָאה לע'םינּפ ףאלהערפ רהיא

 טָאה עלעצרעה םייב ןוא ,טלחַארטשעג טייקסטוג רהעמ טימ ךָאנ ןעבָאה ןעניוא

 ןעגָאז ןוא רעלעק ןיא ןעטנוא ןהעגוצרעטנורא ,ןעגיוצעג ,ןעגיוצעג רהיא סע

 טינ ץלַא טָאה יז רעבָא .טנניז רע טוג יו ,עלענניא ךיילב ס'רעטסוש םעד

 ,טמהעשענ ךיז טָאה ,ןיהא ןהעגוצרעטנורא טגַאװעג

 ,ןעלעקנוד םעד ןופ ןעסָאנעג ךיז טָאה לוק סיז ןייז זא ,לָאמנייא ןוא

 דנַאה ןיא ןיסלעּפַא ןַא טימ ןעסיורד ןיא ןענַאטשעג יז זיא ,רעלעק ןעצראווש

 ןוא ןעסירעגרעביא ךיז ןעגניז סָאד טָאה לָאמנייא טימ .טרעהעגוצ ךיז ןוא

 רע טָאה ,ןהעזרעד יז טָאה רע .?'רעגניז רעכיילב רעד סיווא זיא רעלעק ןופ

 ןוא ,ןעגניז ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןענַאטשעג ָאד זיא יז זא ,ןענַאטשרעּפ

 .טמהעשרעפ ךיז טָאה רע

 -לעּפא םעד טרַאּפשעגניירא םהיא ,םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה יז

 .זיוה ןיא ךיז וצ ןעפָאלטנַא יז זיא ןעקַאב עטמַאלפוצ טימ ןוא דנעה יד ןיא ןיס

 ענייז טימ גידנעקוק ,טרעדנואוורעפ ,טשימוצ ןהעטש ןעבילבעג זיא רע

 רעד ףיוא ָאד ןוא דנעה ענייז ןיא ןיסלעּפַא םעד ףיוא ָאד ןעניוא עלעה עסיורג

 .ןעדנואוושרעפ זיא יז רעכלעוו רעטניח ,ריחט רעלעקנוד

 ! ? סָאוו-ראפ ,ןעבעגעג ןיסלעּפא םעד םהיא יז טָאה סָאװ-ראפ

 םהיא זיא סע .טכַארטעג םעד ןופ סלָאמאד רע טָאה גָאט ןעצנאג םעד

 ןעוועג דבכמ םהיא טָאה ,ןירעלעיּפש-אנאיּפ יד ,יז סָאװ ,םהענעגנא יא ןעוועג

 םהיא יז טָאה רעמָאט ,ןעוועג םהיא זיא םהענעגנאנוא יא ,ןיסלעּפא ןַא טימ

 ןעק ,"יִאב רואּפ , א זיא ןיילא רע זא ,טקנעד יז לייוו ,ןיסלעּפַא םעד טקנעשעג

 ...ןעפיוק ןעניסלעּפא ןייק טינ ךיז

 טָאהעג רע טָאה ייברעד -- ןעסעגנעגפיוא טינ ןיסלעּפַא םעד טָאה רע
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 ןעקרַאטש א טָאה רעכלעוו ,ערה רצי ןייז טימ המחלמ עצנאג א ןהעטשוצסיוא

 -עגנייא םהיא טָאה רע .שזדנערָא ןעניטפאז םענהעש אזא וצ טַאהעג קשח

 רעדעיוװ יז טעוו רע זיב ,ענעשעק ןיא ןעטלַאהעב ןוא רעיּפַאּפ א ןיא טלעקיוו

 -עגעג ןיסלעּפַא םעד םהיא טָאה יז סָאװ-ראפ ,ןעגָאז םהיא טעוװ יז ןוא ןהעז

 ןיא רע טָאה ,ערח רצי םעד ,רעשאנ םעד ןעגעג ךיז ןערעכיזרעפ וצ ןוא .ןעב

 וצ ךיז טעוו רע ביוא ,ןערעוו ןעגרָאװרעד לָאז רע ,ןערָאװשרעפ ךיז ןעצרַאה

 ....ןהעז טינ יז טעװ רע זיב ,ןערהירוצ םהיא

 -רעד יז רע טעוװו רעמָאט ,זיוה רהיא םורא טהערדענמורא ךיז טָאה רע

 ַאנאיּפ רהיא וליפא טָאה ,ןהעזעג טינ רהעמ גָאט םענעי רעבָא יז טָאה רע ,ןהעז

 .ןעלעיפש טרהעג טינ

 -ָאלש טניײלעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא טכַאנ יד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא

 ןוא רהיא ןופ טכארטעג ץלַא רע טָאה ,ץארטַאמ םענעסירוצ םעד ףיוא ןעמ

 ,יז ,םהיא ראפ טבעוושעג יז טָאה רעלעק ןופ שינרעטסניפ רעטכייפ רעד ךרוד

 -םאז ,ןעסיורג א ןעטלאהעג יז טָאה דנעה יד ןיא ןוא ,ןעגיוא עטוג ערהיא טימ

 -ַאצעג טסורב ןייז ןיא ךיז טָאה עלעצרעה סָאד ,ןיסלעּפא םענעדלָאנ ,ןעגיט

 טעמב ,רעייהט יוזא ,רעייהט ןערָאװעג לָאמ א טימ םהיא יז זיא סעּפע .טלעּפ !

 טלָאװ סע רושזעלפ ַא ראפ סָאװ ,?'רתסא ל'רעטסעווש ןייז יו ,רהעמ ךָאנ

 סָאװ ,םעד ןופ ןיסלעּפַא ןעבלַאה ַא ןעמונעג טלָאװ יז ןעוו ,ןעוועג םחיא ראפ }

 ! רושזעלּפ א ראפ סָאװ -- ןעטענענ ןיילא ןוא ,ןעבעגעג םהיא טָאה יז

 א טימ םהיא וצ ןעמוקעג עקַאט יז זיא ,ןעפַאלשעגנייא זיא רע ןעוו ןוא

 ַא ןוא םהיא טפלעה ןייא -- םהיא טימ ןעסעגעג טָאה ןוא ןעניסלעּפַא ךס |
 -נערָא יד קַאמשעג יו ! עלא ,עלַא ןעסעגעגפיוא ןעבָאה ייז ןוא -- ךיז עטייווצ

 ! יא יז עקניטוג א ראפ סָאװ ןוא ,ןענייז סעשזד

 -רעכיוררעפ םעד ןיא ןעניוא יד טנעפעעג טָאה רע זא ,ןעגרָאמ ףיוא ןוא | |
 םעד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג ךָאנ טייצ עגנאל א רע זיא ,רעלעק ןעמ

 םעד ?יומ ןיא ךָאנ טלהיפ רע זא ,טכַאדעג ךיז טָאה םהיא ןוא םולח םענהעש

 -אלרעפ ןייז וצ ןָאהטעג ּפאכ א דלאב ךיז טָאה רע .ןעניסלעּפא יד ןופ םעט

 ,ןיסלעּפא םעד ענעשעק ןיא טּפַאטעגנָא ןוא ,לעקער ןעטגידורברעפ ,ןעטעט

 ,ןָאהטנָא ןעמונעג ךיז ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןוא

 ןוא םינּפ ץראווש ַא טימ ,לעדרעב ץרַאװש ַא טימ דיא ַא ,עטַאט ןייז

 ןוא ךיש .עטלַא רֶאֶאֹּפ א רעביא ןעסעזעג ןיוש זיא ,סקאוו-ךוש םעד ןופ דנעה
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 טָאה ,םינּפ ךיילב ַא טימ ,ענעדיא ערַאד ,עכיוה ַא ,עמַאמ ןייז ,טעטאלעג

 ,רענייז רעדורב רערעטלע רעד .עלעוויױא-ןיסָארעק ַא ףיוא עעהט טמעראוועג
 ןוא רעיּפַאּפ קַאטס ןייז טימ קעװַא ןיוש זיא ,עקמעס רעגירהָאי-ןהעצרעפ רעד

 ןיא ,יננע עגירהָאי 18 יד ,ענייז רעטסעווש ערעטלע יד .ןעלדעּפ סעשטעמ

 שיט םייב טציא ןעסעזעג ןיא ןוא ,ּפַאש ןיא ןהענ וצ ןָאהטעגנָא ןעוועג ןיוש

 ןעסעזעג זיא ?'רתסא ענירהָאי יירד יד .עעהט זָאלג רהיא "טּפאכעגבָא , ןוא

 -מעה ןעסירוצ סָאד ךרוד טקוקעגסיורא בייל ןעטעקַאנ םעד טימ ,שיט ן'םיוא

 יד טימ ןעסירעג ןוא דנאה ןיא טיורב קיטש א ןעטלַאהעג טָאה ןוא ,לעד

 ןעבענ לֶאּפ ן'םיוא ןעפָאלשעג ךָאנ טָאה עלענעפ ענירהָאי ףניפ יד .,ךעלדנייצ

 סע .טכייפ ןוא דנעקיטש ןעוועג זיא רעלעק ןיא טפול יד .,ךיש עטְלַא עּפוק ַא

 ןיסָארעק טימ ,ץבערימש ןוא סקאוו-ךוש טימ ,גראווכיור טימ טקעמשעג טָאה

 ,סעדנעקניטש ,סעּפע ךָאנ טימ ןוא

 -עג ךיז טָאה רע .רהיא ןופ טכארטעגנ ןוא ןעשאוועגנייא ךיז טָאה רע

 טכַארטעג ןוא ?הוקס ןיא קעווא זיא ,רהיא ןופ טכארטעג ןוא ןענוואד טלעטש

 ,ענעשעק ןיא דנעה יד ןעטלַאהענ טָאה ןוא לוקס ןיא ןעטעזעג זיא .רהיא ןופ

 -"סיורַא ןיסלעּפַא םעד םהיא ייב סעיַאב יד ןעלעוו רעמָאט ,טַאהעג ארומ

 .ןענע'בנג

 טָאה ,רעטנערעגפיוא ןַא ,רעזעוורענ ַא ץאלּפ ןייז ףיוא ןעסעזעג זיא רע

 וצ ,קָאלג ןופ ןעגנילק סָאד ןערעהרעד ךיז לָאז סע זא ,טראוועג דלודעגנוא טימ

 טָאה רע ..,ןוא ...ןוא ?הוקס ןעבענ ןעטראווּפָא יז רע טעװ ןַאד .םייהא ןהעג

 -סיורא ,ןהעזרעד יז טעוװ רע זא ,ןָאהט טעוװ רע סָאװ ,טסואוועג םינ ןיילא ךָאנ

 .להוקס ןופ גידנעהעג

 -בענ ? סָאװ יצ ,רע טהעטש ! ? רעגייז םעד טימ טנייה זיא סָאװ ,לעוועד
 -- ? רעניד ראפ קָאלג רעד ןעגנולקעג גנַאל ןיוש טָאה טייצ רעזעיד ןיא ןעט
 | ....םהיא ךיז טכאד

 קאלג רעד ...ףלעווצ וצ טּפעלשרעד רעגייז רעד ךיז טָאה תורצ טימ םיוק
 -סיירט ןעמונעג םהיא ייב ךיז טָאה עלעצרעה סָאד ...ןעגנילק ןעמונעג טָאה

 .טירטס ן'פיוא ןעפַאלענסיורא זיא רע ,ןעל

 ,ךאלדיימ הנחמ רעצנַאג ַא טימ ,ןיילא טינ רעבָא ,סיורא יז זיא דלַאב
 םינּפ ןיא ןערָאװעג סייה םהיא זיא סע יװ ,טלהיפרעד רע טָאה ,יז ןהעזרעד ןוא

 ןעוו ןוא .טינ יז טהעז רע טש'רמולכ ,טייז ַא ןָא ןעקוק ןעמונעג טָאה רע ןוא
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 סע ןוא ,רהיא ףיוא טקוקעגמוא ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעגייברעפ םהיא זיא יז

 ,טרהעקענּפָא ּפָאק םעד רהיא ןופ טָאה רע סָאװ ,ןעסָארדרעּפ םהיא טָאה

 ןיא ןעגיוא ענעסנעגנייא טימ עילָאװַאּפ רהיא ךָאנ ןהעג ןעמונענ טָאה רע

 -עכוט ןעטיור רהיא רעטנוא טהערדעג ךיז ןעבָאה סָאוו ,רָאָאה עצרַאװש ערהיא

 טֶא .רעלעק ןייז ןעבענ ןיוש יז זיא טֶא .ךעלעגניר ענעטעמאס ןיא טוה םענ
 ּפָא ךיז טלעטש יז ,טניואוו יז ואוו ,זיוה םענהעש םעד ןופ ּפערט יד ןעבענ

 טקוק טציא .,רעלעק ןעבענ פא ךיוא ךיז טלעטש רע .ןעדער עט'רבח א טימ

 ףיוא טקוק יז רעבָא .גיוא ןייא טימ ,ָאלעימס יוזא טינ וליפא ,רהיא ףיוא רע

 ץ'פיוא רעווש יוזא םהיא טרעוו סע ...טינ וליפא םהיא טקרעמעב ,טינ םהיא

 יד ןחענפיורא ליוו יז ןוא קעוַא טהעג עט'רבח רהיא זא ןוא .,.עלעצרעה ןיילק

 "יוא ןוא ןעקַאב עטמאלפוצ טימ ,טעּפמיא ןַא טימ רהיא וצ וצ רע טפיול ,ּפערט

 זיא רע יו ױזַא טָא ,ענעשעק ןופ ןיסלעּפַא םעד סיורא טּפַאכ "! טרעה, : ןעג

 טביילב יז ,דנַאה ןיא ןיירַא רהיא טרַאּפש ןוא רעיּפַאּפ ןיא טלעקיוועגנייא

 ךיז טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,טפיולטנַא רע ןוא ךאלניוא ענעקַארשוצ טימ ןהעטש

 ,רעלעק ןיא ךיז וצ ,טנָאיעגכָאנ םהיא ךָאנ

 .ןָאהטעג טָאה רע סָאװ ,ךיז טּפַאכ ,ךיז וצ רע טמוק ריהט םייב טשרע

 ,שזדנערָא םעד ןעבעגעג םהיא טָאה יז סָאװ ראפ ,ןעגערפ טפראדעג טָאה רע

 טינ טרָאו ןייק רהיא וליפא .ןעבענענּפָא קירוצ רהיא םהיא רָאג רע טָאה

 ? ןעקנעד יז טעוו סָאװ ןוא רע טָאה שזדנערָא םעד טינ .טגָאזעג

 ,רעיש ךיז טנייוואוצ רע זא ,יוזא םהיא טסירדרעפ סע ןוא

 -עטש ,גנולצולּפ יז רע טהעזרעד ,להוקס ןיא קירוצ טהעג רע זא ,רעטעּפש

 -רעה ןיא ּפַאלק ַא םהיא טוהט סע .רעלעק ןופ זיוה ןעטירד םעד ןעבענ גידנעה

 וצ טכאמ יז טשרע ,ראוטָארט ןערעדנַא םעד ףיוא ןהעגרעבירא ?יוו .עלעצ

 ,םהיא טפור ,דנַאה א טימ םהיא

 ןיא רהיא ןעקוק וצ טינ טגַאװ ,רעטמהעשרעפ א רהיא וצ וצ רע טהעג

 .ןעמאלפ ךאלעקעכ ענייז ףיוא ןעמולב םלוע-תיב יד ןוא םינּפ

 -- יז טכַאמ -- 4 שזדנערַא םעד ןעבעגעגקירוצ רימ וטסָאה סָאװ-ראּפ -- |

 ? סָאװ ,טינ טסכיילג

 ,ןעליוו ןייז ןענעג סיורא םהיא ייב ךיז טסייר -- טינ ךיילג ךיא --

 ןעבָאה בעיל טינ רעצימיא ןעק יװ ,שטייטס : רע טדער סָאװ ךיילג ךיז טּפַאכ
 ,טייקשיראנ ןייז ןופ רהעמ ְךָאנ ךיז טמהעשרעפ רע ןוא ? שזדנערָא ןַא
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 יעב םהיא ראפ טנעס ףניפ ..,רעטוג ַא רהעז ןעוועג זיא שזדנערָא רעד --

 ,רעטייוו יז טכַאמ -- רעטונג א רהעז ,ןעכוזרעפ טפראדעג וטסָאה .טלהָאצ

 .רע טגערפ -- ? רעיוז --
 .סיז ,ןיינ --

 עגירעיורט ַא טימ רע טכַאמ -- טסואווענ טינ סע בָאה ךיא ? סיז --

 יעגקעווא רהיא םהיא טָאה רע סָאוװ-ראפ ,ןעצראה ןיא ךיז טעשטומ ןוא ענימ

 .קירוצ ןעבעג

 ,להוקס םוצ ןהעג וצ ןָא ןעביוה ייז

 : רע טגערפ גנולצולּפ --

 עג רימ םהיא וטסָאה סָאװ-ראפ ,רעסיז א ,רעטונ א ןעוועג זיא רע זא --

 ?ןעבעג

 .ץרוק יז טרעפטנע -- טוג ױזַא טסגניז וד ?ייוו --

 ןעלהַארטש וצ ןעניוא עלעה ענייז ןָא ןעביוה ,סםע טרעהרעד רע זא ןוא

 רהעז ,ןעטוג א ןעבעגעג רעדעיוװ טציא םהיא טלָאװ יז יי טארוקא ,דיירפ ןופ

 .דיירפ טימ סיורא טדער רע ןוא ,שזדנערא ןעסיז רהעז ,ןעטונ
 ...אנאיּפ רעד ףיוא טונ ךיוא טסלעיּפש וד ןוא --

 -סירָאמ טָאה ,ןענַאטשעג רעלעק ןעבענ ןיא עלעזָאר ןעוו ,דנעבא םענעי

 ךָאנ יו ,ןעגָארטעג רעייפ ַאזַא טימ ,טייקלעה ַאזַא טימ טרָאד ןופ ךיז לוק סעק

 ,רעלעק ןעבענ טרָאד טהעטש יז זא ,טסואוועג טָאה רע םוראוו .טינ לָאמנייק

 ױזַא טגניז רע ,יִא , :ןעגָאז ךיוא םהיא ןעגעוו לָאז יז ,טלָאװעג טָאה רע ןוא

 ...טגָאזעג רעגניז ןעסיורג םענעי ןעגעוו טנייה טָאה יז יו "! סיז

 ַא טימ ןעגניז ןייז וצ ךיז טָאה יז ןוא ןעננוזעג לעדעיל-ןעסַאנ א טָאה רע

 ןיא יז ןוא ,ןעּפיל ערהיא ןוא ,טרעהענוצ תולעּפתה טימ ,םינּפ גידנעלהַארטש

 | .ןעגנוזעגכַאנ ליטש םהיא ןעבָאה ןעצנַאג

 ןיא יז .ןערָאװעג דניירפ עסיורג רעדניק יד ןענייז ןֵא טייצ רעד ןופ ןוא

 לָאמ א ,ןיסלעּפַא ןַא טימ לָאמא ,ןעמוקעג רעלעק ןיא םהיא וצ נָאט ןעדעי טעמב

 -רעטסעווש עניילק סעקסירָאמ .ןעטקעפנָאק טימ לָאמ א ןוא לעּפע ןַא טימ

 ךיוא טָאה ןעמַאמ-עטַאט ןייז ,טחערפעג ןעכאז עטוג יד טימ ךיז ןעבָאה ךעל

 רעייז וצ טמוק עלעדיימ ס'קושזדניב רעטסימ ןעכייר םעד סָאװ ,ןָאהטעג האנה

 רע יו ,ן'עלעזָאר טימ טהערפעג טינ ױזַא ךיז טָאה רענייק רעבָא .ןעקסירָאכ

 רעלעק ןעטכייפ ,ןערעטסניפ םעד ןיא ייז וצ לָאמ א יז זיא ,.,.עקסירָאמ ,ןיילַא



 197 ןירבָאק ןָאעל

 עלייוו עדעי ןוא טלהיפעג עלעצרעה ןיא שינעקנעב אזא רע טָאה ,ןעמוקעג טינ

 -ַאֵט ,טקוקעג זיוה רהיא ןופ ריהט יד ףיוא ,ןעפָאלעגסיױרא רעלעק ןופ רע זיא

 .ןהעזרעד יז רע טעוו רעמ

 ןעלעיּפש טעוװ יז .ןעפורעג בוטש ןיא ךיז וצ םהיא יז טָאה לָאמנייא ןוא

 ,ןעגניז טעװ רע ןוא ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 -טנע -- ןעביירטסיורא בוטש ןייד ןופ ךימ טעוו ןעמ ,ארומ בָאה ךיא --

 ,טשימוצ עקסירָאמ טרעפ

 טינ ךיד ןעלעוו ייז -- ?וק ןיא טייקרעכיז טימ יז טכַאמ -- ! תמא טינ --

 !ָאטינ רענייק ךיוא טציא זיא בוטש ןיא ןוא ! ןעביירטסיורא

 ! רהיא טימ סעווא רע זיא

 ףעלניוא יד ..,.! ולימא ןמיס ןייק ךיור ןופ ..! טרָאד זיא ןהעש ױזַא ,יִא

 יד ףיוא ,ןעמהאר ענעדלָאג ןיא ןעלגעיּפש יד ףיוא ןעפָאלוצ םהיא ייב ןענייז

 -דָאּפ רעד ףיוא ,ןערָאױװַאק ענעטעמאס עסייוו יד ףיוא ,דנעוו יד םורא רעדליב

 ,ךעלגיוא עטערישטשעגסיוא טימ טפאגרעפ ןעבילבעג ןהעטש זיא רע ...עגָאל

 "עג רעננימ-ץיפש יד ףיוא טָאה ןוא ןעטערט וצ טסעפ טַָאהעג ארומ טָאה
 ....ןעטָארט

 -ָאפ רהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעזיוועג ןעטנעזערּפ ערהיא עלַא םהיא טָאה יז

 גָאט םענעי יז טָאה ןעמולב ןוא .ןעבעגעג גָאטסטרונעג רהיא וצ רחָאי סעגיר
 -רעד םהיא יז טָאה -- סעט'רבח ערהיא ןופ לעיפ רהעז ,?עיפ טָאהעג ךיוא
 -סטרובעג רהיא רעדעיוװ זיא ראונאי ןעטפניפ ןעגידנעמוק םעד ןוא -- טלהעצ
 ....ןעגירק ןעטנעזערּפ עיינ יז טעװ ,גָאט

 רע  .ןעלעיּפש ןעביוהעגנָא טָאה ,טצעזעג ַאנאיּפ רעד וצ ךיז יז טָאה ןַאד
 יד  ....טנַאקעג טינ רעבָא טָאה ,טלָאװעג ןעגניז ןוא טנעפעעג ליומ סָאד טָאה
 רענעטעמַאס ,רעכייוו רעד ןוא דנעוו יד ףיוא רעדליב יד ,ןעלגעיּפש ענעדלָאג
 -רעד לוק לעה ,גידעכליה ןייז ,ןעקָארשעג םהיא ןעבָאה סיפ יד רעטנוא רָאיוװַאק
 ....םסיטש

 -עגבָא יירפ רע טָאה ,סיורא סַאג ן'פיוא זיוה םעד ןופ זיא רע זַא ןוא
 םענעדלָאג ַא ןופ טיירפעב ךיז טָאה סָאװ ,עלעגיופ א יז ,םעהטָא םעד טּפַאּפ
 ....טלהיפעג ךיז רע טָאה ,?עגייטש

 -עג רהיא וצ :קנַאדענ םעיינ ַא טימ טרָאד ןופ םיורא זיא רע רעבָא
 טסייוו ייז טפיוק ןעמ ואוו ....ןעקנעש ןעמולב ךיוא רהיא רע טעוו גָאט-סטרוב
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 -סנעפ ענהעש ,עסיורג יד ןיא טרָאד ןענייז ייז .טירטס דנערג רעד ףיוא -- רע

 ,..טַאנָאמ רעצנאנ ַא ךָאנ זיא גָאטסטרובעג רהיא זיב ..,.טלעטשעגסיוא רעט

 רעד רעטנוא ...ןעביולק רע טעוו ,ינעּפ ַא גָאט ןעדעי ןעטַאט ןייז ןופ טגירק רע

 ךיוא ראפרעד ןוא דנוק ַא ךיש ןענָארטבָא לָאז רע ,ןעכאמ ךָאנ ךיז ןעק טייצ

 - ...ןעגירק עבטמ עגיטנעס-פניפ א

 טינ םעד ןופ רהיא טָאה ןוא ינעּפ ַא וצ ינעּפ א ןעביולק ןעמונעג רע טָאה

 ....ןעכאמ רהיא זירּפרויס ַא ,ןעשאררעביא יז טלָאװעג ,טלהעצרעד

 רֶאּפ א ךָאנ זיא רע .רעהירפ יו ,םהיא וצ ןעננַאנעג רעדעיוװ זיא עלעזַאר

 טינ .טרָאד ןענייז עמַאמ-עטַאט רהיא ןעוו ,םייה-רעד ןיא רהיא ייב ןעוועג לָאמ

 רהעמ ןיוש ךיז רע טָאה רעדליב ןוא ןעלגעיּפש ענעדְלָאנ יד ראפ ןוא ,ןעוועג

 ...ןעקָארשעג טינ ױזַא

 -ָאמ .נָאטסטרובעג רהיא ,רָאונַאי רעטפניפ רעד ןעפָאלעגנָא זיא ױזַא

 סָאװ ,טַאהעג ענעשעק-ןעזיוה ןיא טנעס גיסיירד ןוא ףניפ עצנאנ טָאה עקסיר

 ךיז ןעֶיָאז ייֵז ידכב ,עװטַארד טימ ןעדנובעגמורַא ףייטש ןעטלַאהעג טָאה רע

 .םהיא ןעבעגסיורא טינ ןוא ןעגנילק טינ ןעלָאז ,טרָאד ןעפראוומורא םינ

 דנערג ףיױא רע זיא ,ןעמוקענ ?הוש רעד ןופ זיא רע ןעוו ,טכַאנ-רַאפ

 עטיור טעקוב א רלעג עצנאג יד ראפ טרָאד טָאה ןוא ןעפָאלעגקעװַא טירטס

 -ףייטש םעד רעטנוא טסורב רעד ףיוא גיטכיזרָאפ םהיא טָאה ,טפיוקעג ןעמולב

 -רעכיוררעפ ,ןערעטסניפ םעד ןיא זיא רע ..ןעטלאהעב ?עקער ןעטעיליּפשרעּפ

 טלָאװ רע יו ךיילג ,ל'םינּפ ךיילב ןייז ףיוא ;נימ אזא טימ ןעמוקעג רעלעק ןעט

 -נירָאלק ,עקניסייוו א ,ןעמוקעגניירַא יז זיש ןַאד ...דוס ַא סעּפע ןעטלאהעב

 ןוא טלעטשעגבָא ריהט רעד ייב ךיז טָאה ,ךעלעניוא עדנעלהארטש טימ ,עק

 .ןָאהטעג עינַאמ ַא דנַאה רעד טימ םהיא

 | : ? סָאװ --

 םעד טימ ,דנעה יד טימ םהיא יז טעינַאמ --- ! ןהעז סעּפע וטסעוו ,םוק ---

 לעוװ ךיא ,םוק -- ךעלעניוא עדנעלהַארטש יד טימ ןוא ?'םינּפ ךילהערפ ,ןהעש

 .ןעזייוו סעּפע ריד

 ? םייה-רעד ןיא טרָאד זיא רעוו ---

 יד ראפ ןעפיוקנייא קעווא ןענייז עמַאמ ןוא ַאּפַאּפ ...טינ רענייק --

 ? ארומ וטסָאה סָאװ ,םוק ...טפעג

 .....רהיא טימ קעווא זיא רע
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 עשרעדניק טימ םהיא טזייוו ןוא ןיירא רעמיצ רהיא ןיא םהיא יז טרהיפ
 ן'פיוא .ןעגָארקעג טָאה יז סָאװ ןעמולב ןוא ןעטנעזערּפ עלא יד תולעּפתה
 ךעלעטסעק ןעגעיל ?הוטש א ףיוא ןוא לעטעב רָאלק ,סייוו םעד ףיוא ,רָאיװַאק
 -עטיה טימ ,ןערילָאק ײלרעלַא ןופ גייצלעיּפש ענעדעישרעפ טימ סנעטסַאק ןוא

 -העש ,ךס א רהעז ,ךס א ןעמולב ןוא ...ךעלעדיילק טימ ,ךעלעטנַאמ טימ ,ךעל

 ,...ייז ףיוא רעטרעוו ענרעבליז טימ ,עסייוו ןוא עטיור ,ענייז ןופ ערעג
 ..,פיומ םענעפָא ןַא טימ ןוא ךעלעגיוא ענעסירענפיוא טימ רע טהעטש

 ךָאנ ךיד בָאה ךיא -- תולעּפתה ערעסערג ְךָאנ טימ יז טכאמ -- טראוו --
 לעוװ ךיא ,ָאד טראוו ...ןעטנעזערּפ ךָאנ ָאד ןענייז לאַאז ןיא ! ןעזיוועג ץלַא טינ

 ...לענעוװ םעד טימ עלקוק עסיורג יד ןעגנערב רעהַא
 | .ןעפָאלעגסיורא זיא יז ןוא
 טּפַאטעגנָא טסורב רעד ףיוא ןעמולב יד טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ רע זיא ןַאד

 "עוו ןעמולב ענייז זא ,ןָאהטעג טכַארט ַא רע טָאה לעצרעה גידרעטיצ ַא טימ ןוא
 ..ערענהעש לעיפ יוזא ערעדנא ןופ טָאה יז ןעוו ,ןערעוו ןעלעפעג םינ רהיא ןעל
 רהיא רע לָאז ,קירוצ ןהעגניירא טעוװ יז ןעוו ,ןעבילבעג םהיא ייב זיא ךָאד

 ...ןעבעג ןעמולב ענייז

 .ןערָאװעג טגערעגפיוא ,זעוורענ רע זיא ,םעד ןעגעוו גידנעטכארט ןוא
 טקוקענמוא ךיז טָאה רע .טרעהרעד ןעמיטש ךיז ןעבָאה רָאדירָאק ןופ

 .ןעקָארשוצ

 ןוא אּפַאּפ ס'עלעזָאר גנולצולּפ ןענייז ,ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,רעמיצ ןיא
 ,ערַאד ַא ,עכיוה ַא -- יז ,רערַאד ַא ,רעצרוק א -- רע -- .ןעמוקעגניירא ַאמַאמ
 ,דנעה יד ןיא ךעלקעּפ טימ עדייב

 עסיורג ענייז טימ ,טרעדנואוורעפ ןהעטש ןעבילבעג זיֹא עטַאט ס'עלעזָאר
 -עמַאט ס'עלעזָאר ןעהעזרעד .טצָאלגעגסיױא ןקסירָאמ ףיוא ןעגיוא ענעסקָא
 ....קערש ןופ טעשטרָאקעגפיונוצ שזא עקסירָאמ ךיז טָאה ,ןעמַאמ

 -יִצ ןיא ןיילא לעגניא ס'רעטסוש םעד סעּפע ָאד טוהט סָאװ ,רונ העז --
 רע -- לוק גירעזייה א טימ רעטָאפ ס'עלעזָאר ןעירשעגסיוא טָאה -- 4 רעמ
 טינ ןוא ,ָאד סעּפע רע טהעטש סָאװ טנייה ? ךיש ןעצימע טכארבעגבא טָאה
 ? ךיק ןיא

 -עג ךיוא עמאמ ס'עלעזָאר טָאה -- ? עלעגניא ,ָאד וטסוהט סָאװ --
 ,טגער?
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 טינ ,רענעקָארשוצ ַא טלעמרומעגסיורַא עקסירָאמ טָאה -- טשינ רָאנ --

 ענייז ףיוא ךיז ןעבָאה ןעמולב םלוע-תיב יד ןוא ,ןערעפטנע וצ סָאװ גידנעסיוו

 ...טנערבוצ רעייפ יו ןעקַאב עכיילב

 יצ ?לעקער ן'רעטנוא טרָאד סעּפע רע טלַאה סָאװ ! הנח ,רונ העז --

 וצ עטַאט ס'עלעזָאר ךיז טָאה -- ? טנעכטַאלעג טינ טשרָאקא רעּפע רע טָאה

 .ןָאהטעג ףרָאװַא םהיא

 ןוא ןָאהטעג ּפאכ א לעקער ן'רעטנוא ןעמולב יד ייב ךיז טָאה עקסירָאמ

 טָאה רענעי רעבָא .ןָאהטעג ןָאל ַא ריהט רעד וצ וויטקניטסניא ךיז טָאה

 ןוא ןָאהטעג ּפעלש א ךיז וצ םהיא ,טּפאכעגנָא ןעקַאנ ןערעגָאמ םייב םהיא

 ךעלּפענק יד זא ,ןָאהטעג סיר א החיצר אזא טימ טפורב רעד ייב ?עקער סָאד

 ן'םיוא ןענייז ןעמולב עטיור יד ןוא ןעגנורּפשוצ ןעטייז עלא ףיוא ןענייז

 ...ןעלַאפעגרעטנורא רָאיװַאק

 .ןעירשעגסיוא רעטָאפ סעלעזָאר טָאה -- ? ונ --

 דָאר טָאה -- ! בנג ַא ןיוש זיא ןוא ?עגניא ןיילק אזא ,רימ זיא העוו --

 | .ןעכָארברעּפ דנעה יד טימ עמַאמ ס'עלעז

 ַא ןופ יו ןוא טעּפילכעג עקסירָאמ טָאה -- טפיוקעג סע בָאה ךיא --

 ...טפיוקעג סע בָאה ךיא -- טלעסיירטעג ךיז תחדק

 ם'עלעזָאר םהיא וצ זיא -- ? עלעגניא ,טע'בנג'ענ וטסָאה ךָאנ סָאװ --

 ..! קעװַא ןיילַא רעסעב ביג -- ןעגנַאגעגוצ ?וק ךייוו ַא טימ עמַאמ

 ,טעּפילבעג רע טָאה -- בנג ןייק טינ ןיב ףיא ,טשינרָאג ,טשינרָאג --

 עטַאט ס'עלעזָאר זיא -- ! ןַאמ-חרבח ,סענעשעק ענייד טשרָאקא זייוו --

 ןרעטנוא ,טרהעקעגסיוא סענעשעק ענייז טָאה ןוא ןעגנַאגעגוצ םהיא וצ

 ,טּפַאטעגסױא םהיא ןעטנוא ,ןעביוא ,ןעקור םורא ,טסורב רעד םורא ,דמעה

 ...טבוזעג םהיא ייב רע טָאה ךיש יד ןיא וליפַא

 ןעגעלעג זיא סע ןעכלעוו ןיא ,לעגעוו ן'טימ ןעמוקעגניירא זיא עלעזָאר

 "עג ןהעטש יז ןזיא ןעגיוא ענעקַארשוצ טימ ןוא ,עלקוק עדנַאלב עסיורג ַא

 .ןעבילב

 םעד ייב רעמָאי רעטקיטשרעפ ַא ךיז טָאה -- ! בנג ןייק טינ ןיב ךיא --

 .ן'עלעזָאר וליפא טנערפ -- ןעסירעגסיורא עלעגניא ןעכילקילגנוא
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 טָאה -- ? רעמיצ ןיא ריד וצ ןעזָאלעגניירַא םהיא טָאה רעוו ,עלעזָאר --

 ןופ ...טע'בנג'עב ךיד טָאה רע -- רעטָאפ רעד רהיא וצ ןָאהטעג רהעק ַא ךיז

 -עגסיורא ןעמולב קַאּפ ןעצנַאנ א םהיא ייב ךיא בָאה ?עקער ן'רעטנוא

 ....| טּפעלש

 טימ טעשטּפעשעגסיױרא עלעזָאר טָאה -- 4 טע--בנג--עג טָאה רע --

 ! טָאנ ןיימ ,ָא ! ? רע -- קערש

 ערהיא ןיא ןוא טקּוקעגנָא טלעפייווצרעפ יוזא ןעקסירָאמ טָאה יז ןוא

 .טעשטשילבעג ןערהערט ןעבָאה ןעגיוא ענהעש

 -- ןָאהטעג פםאכ א ךיז ןייוועג טימ עקסירָאמ טָאה -- ! תמא טינ --

 ,...טפיוקעג סע בָאה ךיא ...בנג ןייק טינ ןיב ךיא ...טפיוקעג סע בָאה ךיא

 ל'רעטסעווש ןיימ ..ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןיימ טימ ןעבעל ױזַא ףיא לָאז

 -עג סע בָאה ךיא ...בנג ןייק טינ ןיב ךיא ...! ןעבעל יוזא לָאז עק'רתסא

 ....1 טפיוק

 ? טסילאטיּפאק םעד ףיוא וטסנָאז סָאװ ?טפיוקענ וטסָאה ןעמולב --

 ךָאנ טסנעיד יד קיש העג ,עלעזָאר -- טכַאלעג זייב עטַאט ס'עלעזָאר טָאה ---

 ...} ןענע'בנג טינ רהעמ רימ ייב ןיוש טעװ רע .טנַאיצילַאּפ א

 .טנייוואוצ ךיז טָאה ?עזָאר

 ןעמ ..לעגניא ןעטכעלש םעד ,בִא םהיא זָאל ,ַאּפַאּפ ,םהיא זָאל --

 -עג סע וטסָאה סָאװראפ -- טנייוועג יז טָאה -- טנאיצילָאּפ ןייק טינ ףרַאד

 -הערט טימ ן'עקסירָאמ וצ טעדנעוועג ץאד ךיז יז טָאה -- ? סָאװ ראפ ,ןָאהט

 ךָאד טלָאװ ךיא ,ןעטעבעג טינ רימ ייב וטסָאה סָאװ ראפ -- לוק ןיא ןער

 ! בא םהיא זָאל ,ַאּפַאּפ ....ןעמולב ןעבעגעג ןייֵלַא ריד

 טָאה -- ! ןענע'בנג וצ יו ןעסיוו טסעוװ ! ! ַא--אנ ! ל'בנג ! א--אנ --

 .ןעזָאלעגבָא םהיא ןוא טשטַאּפעגסױא החיצר טימ םהיא עטַאט ס'עלעזָאר

 -טיורא זיוה ס'עלעזָאר ןופ ןייוועג ןעטקיטשרעפ א טיס זיא עקסירָאמ

 -רעמ ריהט יד םהיא רעטניה טָאה ןעמ ןזַא ,ןעסיורד ןיא טשרע .ןעפָאלעג

 רהעק ַא ךיז ריחט רענעסָאלשרעּפ רעד וצ ,טלעטשעגבָא ךיז רע טָאה ,טּפַאלק

 רעמָאי 6 טימ ןוא ןעביוהעגפיוא לעטנעה .ךאווש ןייז רחיא ןעגעג ,ןָאהטענ

 | : ןעירשעגסיוא

 ריד טימ לָאמא ךָאנ ךיז ?עװ ףךיא ,טראוו ! בנג א ןיילַא טזיב וד --

 ! טר---רַא--ַאוו ,ןענעכערבָא
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 ךיז טָאה טייקנעפלָאהעבנוא ןוא גנולפייווצרעפ ןוא סאה ?עיפ יוזא ןוא|

 -רַאצ ,רעטעדנואוורעפ ףעיט א ןופ ךיז טָאה סָאװ ,טרעהעג רעמָאי םעד ןיא

 | ! ןעסירעגסיורא המשנ רעשרעדניק רעט
 רעד רעטניה זיא ןוא ןיירא רעלעק ןעטרעכיוררעפ םעד ןיא זיא רע

 ...ןעדנואוושרעפ דויהט רעצרַאװש

 ,ןילקורב ,1907 ,לירפַא



 "יאנעלעה ענחעש ,, יד ןוא על'חפוע יד ,סקאמ .רע
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 ןוא אניל -- קרָאי וינ ןיא ,ָאד ,האל ןעפורעג יז ןעמ טָאה ןָאנרַאמס ןיא

 ."אנעלעה ענהעש , יז טפור רע
 רערעדנוזעב א סױרַא טפור ,ןעלעפעג קרַאטש רהיא זיא ןעמָאנ רעזעיד

 ,יוזא יז טפור רע רונ ןעוו ןוא המשנ רעגידעבעל ,רענגוי רהיא ןיא ןעגינעגרעפ
 ,רעטכעלעג םענרבעליז רהיא טימ ךיז יז טכאלוצ ,ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד טימ
 םענרעבליז א ןופ רענעט עלעה יד יו ,קירבאפ רעד רעביא ךיז טסיגוצ סָאװ
 -עשטסיווס ךאלהערפ סָאד יו ,ןערעיוא ענייז ןיא בָאטגנילק סָאװ ןוא עלעקעלג
 | ,עלעניופ ַא ןופ ןער

 -יטעקָאק א טימ רעביא יז טדער -- "אנעלעה ענהעש ,אנעלעה ענהעש,
 טיורא טלעטש ןוא 8י7 עועזָאר עטשרעביוא יד טסייררעפ ,לעכיימש ןעש
 א טימ סיורא םחיא טלעטש רעדָא ,ךאלעדנייצ עפרַאש עקניסייוו ערהיא
 ,טעָאּפ ,יוא, -- :עלעגניצ ןעװעזַאר רהיא ןופ ץטיּפש א ענימ רעשי'בנג
 "! אכ אכ !אכ !טעָאּפ

 ,רעטכעלעג רהיא טבעיל רע .טלַא רהָאִי גיצנַאװצ ןוא ייווצ ,גנוי זיא רע
 טימ ,המשנ רעגנוי ןייז ןופ דוז ןעצנאג םעד טימ טבעיל ,ןעצנאג ןיא יז טבעיל
 ,רוטַאנ רעזעוורענ ןייז ןופ רעייפ ןעצנַאג םעד

 ערעדנא ןייק ..ןעדיא ראפ טביירש ,רעביירש רעשידיא ַא זיא רע
 טָאה ,ןעביירש ןייז ץוח ,ןעגינעגרעפ ערעדנַא ןייק ,רעדעפ ןייז ץוח ,דניירפ
 .אקירעמא ןיא טינ רע

 ...ןילַא ,דנעלע ָאד ךיז טלהיפ ,םישדח טכא םורא רע זיא אקירעמא ןיא
 ךָאנ ,דארגטעוואסילעי ןיא ןערעטלע ענייז ךָאנ טקנעב ,דנַאלסור ְךֶאנ טקנעב
 ןופ רע טָאה םייה רעד ןיא שטָאכ ,זיוה ס'ןערעטלע ןייז ןיא םיבוט םימי יד
 -ּפִא ךיז טָאה סָאװ ,סעלַא ךָאנ ןוא ןעמעלַא ךָאנ טקנעב ; ןעטלַאהעג טינ ייז
 ,עלעגיוו ןיא טעלוילעג םהיא טָאה עמאמ ןייז ואוו ,טרָאד ,טרָאד טלעטשעג
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 ואוו ,ךיז טלעיּפשעג ןוא טהערפעג ךיז טָאה ןענרָאז ןהֶא טייהדניק ןייז ואוו

 .טבעילעג םהיא טָאה ןעמ ןוא טבעילעג טָאה רע

 ןעזעלעג רע טָאה טרָאד ,םויזאנמיג ןיא טנערעלעג ךיז רע טָאה טרָאד

 וצ ט'םולח'עג רע טָאה טרָאד ןוא רעביירש עשיסור עסיורג יד תובהלתה טימ

 ,רעביירש רעשיסור רעסיורג ַא ? ַא מ ַא ןיילַא ןערעוו

 רעד ,רע'תמא רעד ,"גנילהירפ , רעד ןעוו ,רעטעּפש ,רעטעּפש ,לַא מ ַא

 -סור ןופ םירבא עטרַאטשרעפ יד ןעמעראוורעד טעוװ ,גנילהירפ רעטשנעבעג

 -ַאז ערעדנא ןָאהט וצ רע טָאה עלייוורעד ...ןעביירש רע טעוװ טלָאמעד ,דנַאל

 ...ןעבאז ערעניטכיוו ךס א ,ןעכ

 -עד זיא רע .סאנ ןעטימ ןיא טריטסערַא םהיא ןעמ טָאה לָאמנייא ןוא

 ,ןעביוהעגנָא םהיא ראפ ךיז טָאה ןעבעל יינ א .רהָאי 19 ןעוועג טלַא טלָאמ

 קירוצ טייחיירפ יד ןופ ןוא טייחיירפ יד ףיוא עמרוט ןופ ,ןעבעל טצעהעג ַא

 ןעמונעג םהיא ןעבָאה סע זיב ,רהָאי רַאּפ ַא קעװַא ןענייז ױזַא .,עמרוט ןיא

 זיא ןוא דנַאלסור ןעזַאלרעפ רע טָאה טלָאמעד ,תומוקמ עטייוו יד ןעקניוו

 .אקירעמַא עיירפ יד ךָאנ קעוַא

 תונמוא ןַא ןהֶא ןוא המשנ רעד ייב טנעס ַא ןהֶא קראי וינ ןיא ןעמוקעג |

 ,ךיז טמהענ ןעמ סָאװ וצ טסואוועג םינ טייצ עגנַאל א רע טָאה ,דנַאה ןיא

 ,טלעק יא ,רעננוה יא ןעטילעג טָאה

 -יבורּפ טעוו רע : ּפָאק ןיא ןויער ַא ןעלַאפעגנייא םהיא זיא לָאמנייא ןוא |

 -ּפִא יז ןעגנילעג םהיא טעוו רשפא ,שידיא ןיא גנולהעצרע ןַא ןעביירשנָא ןער

 ֿלעיפיוו שטָאכ -- ןעגנוטייצ עשידיא רעקרָאי וינ יד ןופ רענייא ןיא ןעקורדוצ

 ! ןענעידרעפ זיא סע

 ןיא ןעמוקעג רהיא טימ זיא ןוא גנולהעצרע ןַא ןעכעירשעגנָא טָאה רע

 .ננוטייצ רעטייברא רעשידיא ןַא ןופ עיצקאדער

 ננולהעצרע יד זיא ,ןעדיא ןעטנעגילעטניא ןעשיסור א ,רָאטקאדער םעד

 -טָאר רעזנוא ןופ קילגנוא םוצ רעדָא קילג םוצ ,ןוא ןערָאװעג ןעלהעפעג

 ןוא ,ךָאנ ךָאו עבלעז יד גנוטייצ ןייז ןיא טקורדענבָא יז רע טָאה ,ןע'ןייטש

 .טלהָאצעב םינמוזמ רעלָאד יירד ןעמוקעב רהיא ראפ טָאה ןייטשטָאר

 רעביירש רעטרעגנוהעגסיוא רעזנוא סָאװו טימ ,ןענָאז וצ רעווש זיא סע

 ןעבָאה סָאװ ,רעלָאד יירד יד טימ וצ ,, טהערפרעד רחעמ טלָאמעד ךיז טָאה

 -יטנעס ןהעצ ןעגיליב א ןיא ךָאו עצנאג א ףיוא ןעסע טימ טגנרָאזרעפ םהיא
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 גנולהעצרע ןייז סָאװ ,םעד טימ וצ ,טירטס סקעסע ףיוא טנארָאטסער ןעג

 ,?ָאמנייק ךָאנ יו ,ךילקילג ,ךיליקלג ןעוועג זיא רע רונ ,טקורדעגּפָא ןעמ טָאה

 | .ןעבעל ןייז ןיא ,ךיז טכאד

 ,טײקרַאבקנַאד ַאזַא ,עבעיל ַאזַא טלהיפרעד רע טָאה רָאטקאדער םוצ

 טסייה ,ןײטשטָאר ,רע זא ןוא ,ךאלמ רעטוג ןייז ןעוועג טלָאװ רע יו טקנוּפ

 רָאטקאדער םוצ ןעפָאלעג רע טלָאװ ,טמהעשעג טינ טלָאמעד ךיז טלָאװ ,סע

 ץרַאה ןייז ןיא טליפרעביא ױזַא ,ןעפרָאװעג זלַאה ן'פיוא םהיא ךיז טלָאװ ןוא

 .תולעּפתה ןוא קילנ ןופ ןעלחיפעג עמעראוו ,עטוג טימ ןעוועג

 ,ןענערפ םהיא לָאז רעצימיא זא ,קירוצ טייצ עצרוק ַא םימ ךָאנ

 יז רע טלָאװ ,רעביירש רעשידיא ַא ןייז וצ טנידירפעב םהיא טלָאװ סע ביוא

 ןעזעוועג טניואוועג רע זיא סיוא דנאלסור ןופ םורָאװ ,ןייג זַא ,טנָאזעג רעכ

 טפנוקוצ א ןהֶא ןנמ-רב א יו רוטארעטיל עשידיא עגנוי יד ןעטכארטעב וצ

 | ...טייחנעגנַאגרעפ ַא ןהָא ןוא

 ןעמונעגנָא לָאמ א טימ ,רוטארעטיל עשידיא יד ,יז טָאה רעבָא טציא

 עטיוט טציא ןיב יד ,ןענָארקעג םיצולּפ יז טָאה המשנ א ,שיילפ ןוא טולב

 -ַארטעג ךיז יז טָאה ,ןוחצנ טימ לופ ,עכילרעה ַא ,ענהעש ַא ןוא ,שינעפעשַאב

 ....ןעגיוא ענייז ראפ ןענ

 ךיז רע טָאה -- "רעזעל עדנעזיוט עטרעדנוה טָאה סָאװ ,רוטארעטיל ַא,

 ןעמעוו טימ ,"ןעשיטילאּפ , ןעשידיא ַא ןופ רעטרעוו יד ףיוא טנַאמרעד טציא

 עשידיא יד ןעגעוו חוכיו ַא טַאהעג עמרוט רעשיסור רעד ןיא לָאמַא טָאה רע

 *.עטיוט ןייק ןייז טינ ןעק רוטארעטיל ַאזַא , -- רוטארעטיל

 טימ ןעוועג םיכסמ ןעצראה ןעצנַאג ןופ טציא רע טָאה "! תמא ,תמא,

 -אטשרעפ טינ טלָאמעד רע טָאה יוזא יז :; טרעדנואוועג ךיז טָאה ןוא םענעי

 ...ךאז ערָאלק ַאזַא ןענ

 ןייז טָאה -- "טפנוקוצ עסיורג א רוטארעטיל עשידיא יד טָאה סיוועג,

 -על ראפ ןעכאמ ייז ןעק ןעמ ...ןעדיא ןענַאילימ לעיפ יוזא , -- טייבראעג חומ

 שוק טנעקייל ךָאד ןוא שידיא ןופ רענהעש שטיידי-טַאלּפ זיא סָאװ טימ ..,רעז

 : ןיא רקיע רעד .רוטארעטיל א זיא רוטארעטיל עשטייד-טַאלּפ יד זא ,טינ רענ

 ..יןעטפערק עשירארעטיל עטוג

 -נָאמרעל ןוא ןיקשוּפ ראפ ןהעזעגסיוא רוטארעטיל עשיסור יד טָאה יוו

 -עוורָאנ עכילטע טימ ןערהָאפעג רע זיא אקירעמא ןייק ףיש ן'פיוא ? ווָאט
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 רעטע'גרה'וצ ןימ א ךיוא :ףךארּפש רעייז וצ טרעהעגנוצ ךיז טָאה רע ....רעג

 יד רהיא ןיא ןענופעג ןָאסנערעיב ַא ,ןעסביא ןַא ןעבָאה ךָאד ןוא ! ןָאנרַאשז

 .קרעוו ערעייז ראפ רענעט עטסכייר יד ,ןעבראפ עטסכייר
 טלעטשעגפיונוצ ,ןָאנרַאשז ןימ א ךיוא זיא סָאװ ,ךארפש עשילגנע יד

 ןימ א יו ןערעיוא ענייז ןיא טגנילק סָאװ ןוא ,ןעכארּפש ענעדעישרעפ ןופ

 ןָארייב רהיא ,רעיּפסקעש רהיא טָאהעג ךיוא טָאה יז -- ,עניצשראבאראט

 יד ןעבעגסיורא ןעק טנעמורטסניא רענרעצליה א וליפא ..,.יללעש רהיא ןוא

 רעטוג א םהיא ףיוא רונ טלעיּפש סע ןעוו ,רענעט עטסנוועש יד ,עטסכייר

 -ארעטיל עשידיא יד ןעוו ןוא .,רעלעיּפש רעד זיא ךאזטּפיוה יד ...רעלעיּפש

 טימ טכארטעג רע טָאה -- "ךיא יו רעביירש עכלעזַא ןעבָאה טעוװ רוט

 עגיזָאד יד יו ,ןעגנולהעצרע עכלעזא ךס א ןעבָאה טעוװ יז ןעוו , -- תולעּפתה

 ..."טפנוקוצ עסיורג א ןעבָאה קפס ןהָא יז טעוו ,עטקורדעג ןיימ

 רעד ןיא גנולחעצרע ןייז ןענעישרע זיא סע ןעוו ,גָאט ןעניזָאד םעד ןיא

 ענידנעשיור יד רעביא ןעפאלעגמורא ןײטשטָאר זיא ,"רעזייוו-געוו , גנוטייצ

 ןעבענ טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,ָאטטעהג רעקרָאי וינ רעד ןופ ןעסַאנ עגנע ןוא

 -נוטייצ א ראפ סָאװ ,טקוקעננייא ךיז טָאה ןוא ןעגנוטייצ ןופ רעפיוקרעפ יד

 רעמהענעגנא ןַא ןופ טלעּפַאצעג ךיז טָאה ץרַאה ןייז .ענעי ןעפיוקרעפ ןענ

 ואוו ,גנוטייצ יד טפיוקעג טָאה רענייא זא ,ןהעזענ טָאה רע ןעוו ,גנוגערפיוא

 יו ,רעפיוק םעד ףיוא טקוקעג טָאה ,גנולהעצרע ןייז טקורדענ ןעוועג זיא סע

 וצ סָאװ ,טהעטשרעפ רעכלעוו ,ןעשנעמ םענעטירשעגטרָאפ ןענולק ַא ףיוא

 זַא ,ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,סורדרעפ ןעקרַאטש א טלהיפענ טָאה ןוא ,ןענעייל

 ...גנולהעצרע ןייז טקורדעג זיא סע ואוו ,גנוטייצ יד טינ ןעפיוק ערעדנַא

 ,גנולחעצרע ןיימ ףיוא טכַאמעג םאזקרעמפיוא ייז טלָאװ רעצימיא ןעוו,

 טימ טכארטעג רע טָאה -- "רעזייוו-געוו, םעד טפיוקעג רעכיז ייז ןעטלָאװ

 רָאג ןעבָאה ָאטטעהג רעד ןופ םיבשות עכנאמ זא ,טקרעמעב ןוא .סורדרעפ

 וצ ףיוא טינ ךיז טָאה ,ןערָאװעג טשימוצ רע זיא ,ןעננוטייצ עשילננע טפיוקעג

 רעבָא ...רוטראעטיל רעשידיא רעד ןופ טפנוקוצ יד ראפ ןעקָארשרעד ןעסיילפ

 רעשידיא ַא יו ,ןהעזרעד : גנַאל טינ טרעיודעג םהיא ייב טָאה קערש רעזעיד

 -יוהעגנָא ןוא ןעמונוצ םהיא טָאה ,"רעזייוו-נעוו, םעד גידנעפיוק ,רעטײברַא

 -עגרעטנוא ןעוועג זיא סע רעכלעוו רעטנוא ,גנולהעצרע יד ףיוא ןעקוק וצ ןעב

 רעזנוא ראפ ךיז טָאה ייברעד) ןעמָאנ רעטנַאקעבנוא ,רעיינ א ןעבעירש
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 -ָאנ ןייז ןעגָארטעגכרוד ,ךיז טכַאד ,גידנעכַאל ןוא ךאלהערפ ןעגיוא ס'רעביירש

 םעיינ טימ ,גנוטייצ ַא ןיא ןעוועג טקורדענ זיא סע יוװ ,ןײטשטַאר .א ןעמ

 ןערהָאי עגנַאל יד ןיא טלעפייווצענ טינ רהעמ ןיוש ןײטשטָאר טָאה ,(טפירש

 ...רהיא ןיא ןעמהענלייהט םענעגייא ןייז ןוא רוטארעטיל רעשידיא רעד ןופ

 ...רעביירש רעשידיא ַא ןערָאװעג רע זיא ןָא טייצ רעזיד ןופ טָא

 טינ רעבָא טָאה גנוטייצ רעטייברא רעמערָא רעד ןופ רָאטקַאדער רעד

 שימ טלהָאצעג רע טָאה לָאמ ךס ַא ...םינמוזמ טימ ןעלהָאצ טנעקעג לָאמ עֶלַא

 זא ,טנעכערעג טָאה רע םורָאװ ...טינ ךיוא סָאד טימ לָאמ לעיפ ןוא קנַאד ַא

 ןעטייברא וצ רעביירש ענעטירשעגטרָאפ יד ןופ בוח רענילייה רעד זיא סע

 ןעטנעס עמירָא יד ףיוא ןעבעגעגסורַא טרעוו סָאװ ,"רעזייוו-נעוו , םעד ןיא

 ,תוחור יד ללא וצ ,טָאה ןייטשטָאר ןוא ...טלהָאצעג ןהֶא ,רעטייברא יד ןופ

 טימ וליפא ,תובוח טימ ןוא ,םדו רשב רעכילנהעוועג ַא יוװ ,ןענָאמ ַא טאהעג
 טָאז טנעקעג טינ ךיוא ,סע טסייה ןעגָאמ ס'ןייטשטָאר ,רע טָאה ,עגילייה

 ןעגנוטייצ עשידיא ערעדנא יד ראפ ןעביירש טנעקעג טָאה רע ,תמא ....ןייז

 -ייצ ענעי רעבָא ,טכעלש טינ ןעלהָאצ ןוא ךייר ןענייז עכלעוו ,קרָאי וינ ןיא

 עטפיוקרעפ ,ָאטסעהג רעשידיא רעד ןיא שינרעטסניפ ןעטיירּפשרעפ ןעגנוט

 וצ רעדייא ,ןערעגנוה רעסעב טעװ רע ,ןיינ :ייז ןיא ןעביירש טכענק-ביירש

 ןיא ,ןערעו רעסעב רע טעוװ רעטײברַא ןַא ,ןעגנוטייצ ענעי ןיא ןעביירש

 ...ןהענ טשרעביל רע טעוו קירבַאפ

 טָאה ןוא רעדמעה עשרענעמ- ןופ קירבאפ א ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןוא

 ....ןעטעשזנַאמ ןעטייברא טצעזעג ךיז

 -רא יד ןעבָאה ,קירבאפ ן'פיוא ןעמּוקעגנָא זיא רע זא ,טייצ עטשרע יד

 ,ןענישַאמ יד ןעבענ םהיא ןופ טייוו טינ ןעסעזעג ןענייז סָאװ ,רעטייב
 ן'טימ ןירעטייברא עגנוי ַא ענייא טּפיוהרעביא ,ןעטייברא וצ יו ,טנערעלעג

 .ןישַאמ רהיא ןעבענ םהיא ןופ עטייווצ יד ןעסעזעג זיא סָאװ ,אניל ןעמאנ

 "ועשיטייל, ַא ןעכאמ וצ יװ ,טנערעלעג םהיא יז טָאה זייוו-ןעדנוטש

 ,טעשזנַאמ

 לעה גידעכליה רהיא טימ ןערעלקרע םהיא יז טגעלפ --- "טהעז טָא, --

 ענעטינשעגוצ ןישַאמ ןייז ןעבענ עלעטסעק א ןופ גידנעמהענסיורא ,לוק

 יז טכיילג ייברעד) .ױזַא טָא ןָא סע טמהענ ןעמ , -- טעשזנַאמ א ראפ הרוחס

 עניילק ערהיא טימ הרוחס ענעטינשעגוצ יד גנועגעוועב רעקנילפ ַא טימ סיוא
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 ןַאד (טעשזנַאמ 8 ןופ עמרָאפ רעד ןיא ףיונוצ יז .טנייל ןוא ךאלטנעה עסייוו

 קירוצ הערד ַא טוהט יז) ...ױזַא טָא ..,?עדָאנ ן'רעטנוא קעװַא סָאד ןעמ טגייל

 -נוא קעװַא טנייל יז ןוא ףיוא ךיז טביוה ?עדָאנ יד ,ןישַאמ רעד ןופ לעדער יד

 הרוחס יד וצ ןעמ טלַאה טציא ןוא (טעשזנַאמ ןעטגיילעגפיונוצ םעד רהיא רעט

 ןעשיווצ חרוחס יד ןיירא טמהענ יז) "! ָאדֶא ױזַא טָא ,רעגניפ ייווצ יד טימ

 יז טוהט דנַאה רערעדנא רעד טימ ,רענניפ ןעטסלעטימ םעד ןוא ןעבָארג םעד

 -ָאלרעטנורא ךיז לָאז לעדָאנ יד םוא ,קירוצ ןישַאמ רעד ןופ ?עדער יד הערד ַא

 טימ ןָא ןעמ טקירד טציא ןוא ? אה ,טהעטשרעפ רהיא , (טעשזנַאמ ן'פיוא ןעז

 ....| .טרהָאפ , ןעמ ,אדיַאה ןוא ןישַאמ רעד ןופ רעטערט םעד סופ רעטכער רעד

 רעד טימ ןָא טקירד ,ןישַאמ רעד וצ וצ ךיז יז טניוב ,סָאד טגָאזעג ןוא

 ןוא ,קירטקעלע ןופ ןעבירטעג טרעוו סָאװ ,ןישַאמ רעד ןופ רעטערט םעד סופ

 ן'טימ ן'שניל ןופ ךַאלטדנעה עסייוו יד ...טהענ ןוא טשיור ,טעשזושז ןישַאמ יד

 ,ּפָארא ןוא ףיורא טהילפ סָאװ ,לעדָאנ רעד רעטנוא ךיז ןענעוועב טעשזנַאמ

 םורַא טונימ א ןיא ןוא ,טעשזנַאמ םעד ןופ טָאנ םעד רעביא ףּפמוד טּפַאלק

 םהיא טּוהְט ,טעשזנַאמ ןעגיטראפ א לעדָאנ ן'רעטנוא ןופ אניל סיורא טמהענ

 :ןע'ןיײטשטָאר וצ ךיז טעדנעוו ןוא דנַאה רעד טימ טעלג ַא

 ?רהיא טהעטשרעפ טציא ! הרות ערעווש עצנַאג יד ךייא זיא טָא ,ונ ---

 ,טינ ןעמ ףראד ּפָאק ןעשרעטסינימ ןייק ,ךאז ע'טושּפ אזא ךָאד זיא סָאד

 ! הרות יד ןהעטשרעפ וצ םוא ,ךיז טכַאד

 טרעשַאקרעפ ,רעטכעלעג לעה רהיא טימ ךיז יז טכאלוצ ,סע טגָאזעג ןוא

 ,ףאלעדנייצ עפרַאש עסייוו ערהיא סיורא טלעטש ןוא פיל עטשרעביוא רהיא

 ןעשירַאנ ַא טימ ,ןעגיוא עטרעדנואוורעפ טימ יו רהיא ףיוא טקוק רע

 עקניביל א ראפ סָאװ, :טכַארט ןוא טקוק ,םיִנּפ ךיילב ןייז ףיוא קורדסיוא

 יװ ,טָאה יז ןעגיוא עיולב ענהעש ַא ראפ סָאװ ! עקניטוג ַא רַאפ סָאװ ,זיא יז

 ! לעזענ ןעסיררעפ רהיא סיוא טקוק בעיל יוװ ,עלעּפיל יד טרעשאקרעפ יז ןהעש

 ןַא ,יז זיא םולב ַא ...ןייר שרעדניק יװ ,ןייר יו ,גנוי יוװ ,זיא יז ןהעש יו

 "ידנעטש רעד ןיא טקלעוורעפ ,ןערעוו יז טעוו טקלעוורעפ ןוא ,םולב ע'תמא

 ןייז ןיא יו ,רע טלהיפ םעד תעב ןוא ! קירבאפ ןופ טפול רעטסערּפעג רענ

 -עב ,ןעלהיפעג עמעראוו ,עטוג עניוזא רהיא וצ ןעהיצ ןָא ךיז ןעביוה המשנ

 .....שינעקנעב ןימ א ןופ טיילנ

 "רעפ טלעכיימש ןוא רע טלעמרומ -- ..,ךייא קנאד ךיא ...קנַאד ַא,
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 טכַאד ...ןעריבורּפ ןיילא ךיא לע טציא ...טוג רהעז טייז רהיא -- טמחעש

 סייוו , : רע טכארט טייצ רעבלעז רעד ןיא ..."ןענעק ךיא לעװ טציא זא ,ךיז

 ןייק ןעזעל טינ ןעצנאג ןיא רָאנ יז ןעק רשפא ? רעביירש א ןיב ךיא זא ,יז

 "! שידיא

 ...העוו םהיא טוהט קנַאדעג ןעטצעל םעד ןופ

 -ינשעגוצ יר ןיירא טמהענ ,ןישַאמ רעד וצ רענעגָארטוצ א ךיז טצעז רע

 .טעשזנַאמ םעד ןעגיילוצפיונוצ ךיז טרעטַאמ ןוא דנַאה ןיא הרוחס ענעט

 ןוא ,לעסקַא ןייז רעביא ךיז טניובעגרעבירא ,ןעטניה ןופ טהעטש אניל

 ןעמעראוו רהיא טלהיפ רע .טייברא רעד וצ ךיז טמחענ רע יוװ ,וצ ךיז טקוק

 ,לעגניא-רדח א יו טיור ןוא טשימוצ רע טרעוו ,םינּפ ןייז ףיוא םעהטָא

 ...גירעהעג יו ,טעשזנַאמ םעד ןעגיילפיונוצ טינ ?אפ ןייק ראפ ןעק ןוא טציווש

 -יֵצ לעכיימש רעשי'בננ א ןוא םעד טימ ךיז טרעטַאמ רע יװ ,טקוק יז

 ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא ,םינּפ שרעדניק טעמכ ,גנוי ,ןהעש רהיא ףיוא טרעט

 טוהט ,םהיא ןופ ּפָאק םעד ּפֶא טרהעק יז .רעטכעלעג שי'רזממ ַא טצירּפש

 ,ןייא ךיז טלַאה ןוא לוק ן'פיוא ןעכַאל ליוװ ,םורא רעטייברא יד וצ קניוו ַא

 יד ןיא טכַאל ןוא ךאלעטנעה עסייוו עניילק ערהיא טימ ?יומ סָאד טלעטשרעפ

 ,.,םנעפיוה

 ..טשימוצ רחעמ ךָאנ טרעוו ןוא סע טלהיפ ןײטשטָאר

 טגייל ,דנעה ענייז ןופ הרוחס עטניילעגפיונוצ יד יז טמהענ ףוס ן'פיוא

 : יז טכַאמ ,לערָאנ ן'רעטנוא טקורעגרעטנורא ,ןוא טעשזנַאמ ַא ףיונוצ

 ! טהענ טציא --

 -ערט ן'פיוא סופ רעד טימ ףױרַא טערט ,ןישאמ רעד וצ וצ ךיז טגיוב רע

 טמהענ ןישַאמ יד ןוא ,תוחוכ עלא טימ םהיא טקירד ןוא ןישַאמ רעד ןופ רעט

 טּפַאלק ,לוק רהיא טימ טינ טמעראיל ,ךיז טרעזייב ,זייוורענ'ענושמ ןעטייברַא

 ןוא םידָאפ יד טסיירוצ ,שיט ן'רעביא יא טעשזנַאמ ן'רעביא יא לעדָאנ ן'טימ

 -צָאלגעגסיױא טימ ןישַאמ רעד ףיוא טקוק ןײטשטָאר ...טעֶלַא טרעטנַאלּפוצ

 רעד ןופ ?עדער סָאד ןעלעטשבא דנעה יד טימ ?יוװ ,ןעגויא ענעקָארשוצ ,עט

 -רעפ ,ןוא "רעטערט , םעד ןופ סופ יד רעטנורא טינ רעבָא טמהענ ,ןישַאמ

 ...רעהירפ יו ,"טיײברַא , ןישַאמ יד זא ,ךיז טהעטש

 ףיוא ךיז טלעקַאש ,ןעטייז יד ראפ דנעה עדייב טימ ךיז טלאה אניל

 ; טיירש ןוא טכא?ל ,סיפ יד

 טי 2
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 לעװו ףךיא ,ךעלעמַאמ ,יוא !רעטערט ןופ סופ יד רעטנורא טמהענ -- |

 !ַאח !ַאח !ַאח !ןעכַאל וצ רהעמ ָאטינ תוחוכ ןייק ! ןעצַאלּפ

 ,"עלהפוע יד סקַאמ , ,ן'אניל ןופ רעטייווצ רעד טציז סָאװ ,רעטייברא רעד

 ןַאמ רעגנוי רעכיוה ַא -- ןעפורעג םהיא ןעבָאה קירבאפ ןופ רעטיירא יד יו

 - טימ ,םינּפ טבערגרעפ ,גישיילפ ,טריזַאר טָאלג א טימ ,סעציילּפ עטיירב טימ

 ַא ,ּפָאק ןעטזיורקעג-ץרַאװש ַא טימ ןוא ךאלעגיוא ערטיכ ןוא עקנילפ עניילק

 טכַאל ,טרָא ןייז ןופ ףיוא טגנירּפש -- ,ןהעזסיוא ןייז ףיוא רובג ַא ןאמרעגנוי

 סופ ןייז ּפָארא טּפעלש ,ןע'ןייטשטָאר וצ וצ טפיול ,םיטש רעוװָאסַאב ַא ףיוא

 ...ןהעטש טביילב יז ןוא ןישַאמ רעד ןופ

 -- רעטכעלעג םעד ךיז ןיא טקיטש ןוא רע טכַאמ -- ןעבעל ױועטסימ --

 -ירפ ךיז רהיא טלָאז ,ןישַאמ יד ןעביירט יוזא ןעלעוו טעוו רהיא זא ,רעטייוו

 ןערהָאפקעװַא ךייא טימ ְךָאנ ןעק ןישַאמ יד םורָאװ ,ןענעגעזּפָא זנוא טימ רעה

 ...! םָארוי ןייק

 -רַאטש ךָאנ ךיז טכאלוצ ענעי ,ן'אניל וצ קניוו ערטיכ רע טוהט ייברעד

 ןייא טבָארג ,לוטש ן'פיוא ךיז טפראוו ,ץַאלּפ רהיא ףיוא קירוצ טפיול ,רעק

 טימ ףיוא טרעטיצ ןוא טכאל ,טכאל ,ןישַאמ רעד ןופ לעשיט ןיא םינּפ םעד

 ...סעציילּפ עדנור ערהיא

 םהיא טביוה על'הפוע יד סקַאמ ןוא טשימוצ רהעמ ךָאנ טרעוו ןײטשטַאר

 -ורטקעלע ןַא ףיוא ןעטעשזנַאמ ןעטייברא ןופ עירָאעהט יד ןערעלקרע וצ ןָא

 ....ןישַאמ רעש

.2 

 טנערעלעגסיוא זיא-סעייוו ךיז טָאה ןייטשטָאר .שדח א קעװַא זיא סע

 עלַא תעב ...םאזגנַאל רהעז טייבראעג רעבָא טָאה רע ,טעשזנַאמ א ןעכַאמ וצ

 ,גָאט ַא דנעצוד עגילדנהעצ לעיפ ןעטעשזנַאמ ןעטייבראסיוא טנעקעג ןעבָאה

 "יברַא יד .ןעטיײברַאסיױא טנעקעג טינ דנעצוד ןהעצ יוװ ,רהעמ רע טָאה

 טקוקעג ןעבָאה ,רעביירש א זיא רע זא ,טסואוועג ןיוש ןענָאה סָאו ,רעט

 -לזמילש א ףיוא יוװ ,טושּפ ערעדנא ןוא תונמחר טימ ערעדנא ,םהיא ףיוא

 ,רעקיד ַא ,ידוהי רעשטייד א ,ןהָאק רעטסימ ,ןיילא טנאקירבאפ רעד ,,קינ

 ,ררעבנעקַאב עלעג טימ ןוא ּפָאק ןעטאוועכילּפ ַא טימ ,פעסעפ א יו ,רעדנור ַא

 -יירש ַא זיא ןײטשטָאר זא ,טסואוועג ךיוא טָאה ,ןערהָאי לעטימ ןופ דוי ַא -
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 עקַאט ייברעד ןוא סַאּפש םהיא ןופ ןעכאמ וצ טַאהעג טלָאה טּפָא טָאה ןוא רעב

 ןופ ךיוא סייוו ,סע טסייה ,ןהָאק רעטסימ ,ןיילא רע זַא ,ןעזייווסיורא ךיוא

 ...יירעביירש ןוא רעביירש

 ןעלעטשקעוװַא ןוא ןישאמ ס'ןײטשטָאר וצ ןהענוצ רע טגעלפ טפָא ץנַאג

 -ראבנעקַאב עלעגנ יד טימ םינּפ קיד ןייז ףיוא .טייברא רענעי יוװ ,ןעקוק ךיז

 ךאלעגיוא עניילק ענייז ןוא לעכיימש רעטיירב א ןעטיירּפשוצ ךיז טנעלפ ןעד

 טנעלפ ןע'ןייטשטָאר ייב .ןעכאל ערטיכ ןענעלפ ןעמערב עלעג עננַאל רעטנוא

 ,סע טסייה טנאקירבאפ רעד ,רע ןעוו ,דנעה יד ןיא ןעלסיורט ךיז טייברא יד

 -ייברא וצ רעסעב ןערעטַאמ ךיז רע טגעלפ טלָאמעד ...ןהעגוצ םהיא וצ טגעלפ

 -רע ןעטייברא םהיא ייב ךיז טנעלפ ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,ןוא רעלענש ,ןעט

 -ַאפ םעד ןעלהיפ טנעלפ רע לייוו ,ךילנהעוועג יוװ וליפא ,רענרע ךס א ,רעג

 | ....דנעה ענייז ףיוא ןעניוא ס'טנַאקירב
 ענייז ןיא ןוא םינּפ ךיילב ןייז ףיוא ןוא ןעגערפיוא ךיז טנעלפ רע

 ,ךיז טכאד ,טָאה סע עכלעוו ןופ ,ןעניוא ענירעיורט ,עט'םולח'רעפ עסיורג

 א ןערעו טרעווילנרעפ טנעלפ ,ןיילא ץרעמש-טלעוו רעד טקוקעגסיורא

 ,.,לעכיימש רעניד'תונמחר

 ךיז טנעלפ ןעדראבנעקַאב ס'ןהָאק רעטסימ ףיוא ?עכיימש רעטיירב רעד

 ,רעטייווצ רעד זיב ,ךיז טכאד ,דראבנעקאב ןייא ןופ ,רעטיירב ןעטיירּפשוצ

 עלעג עגנַאל יד רעטנוא ךאלעגיוא ענידעכאל ,עניילק יד טערומשזרעפ ןוא

 | :ןעגָאז רע טגעלפ ,ןעמערב

 אגעלַאק רהיא עטטעה סָאװ ? עה ,ןײטשטָאר רעטסימ ,ןעציווש יז --

 יד ךָאד ןענעק יז ...טנָאזעג ךאברעיוא דלָאטרעב רעד רעדָא ענייה ךירנייה

 -ירשעג "רעדעיל רעד ךוב סָאד, טָאה ענייה רעד ? ךילניישרהאוו ,עטייל

 ,רעטכיד ךיוא ,אי ."עהעה רעד ףיוא,, ןַאמָאר םעד ךַאברעיוא רעד ןוא ןעב

 עטלָאז רע ןאוו ,טגָאזעג ענייה אענָאלק עטטעה סָאװ ,ָאזלא ! ךָאד עניימ ךיא

 ,עכ ,עכ ,עכ ? אקירעמא ןיא ןעפאש רעווש ָאז ןײטשטָאר אגעלָאק םעד ןהעז

 ....9 עה ,אקירעמא

 -םעיט םעד זיב ןעגידיילעב ןע'ןײטשטָאר טנעלפ סַאּפש רערעטיב רעזעיד

 ַא ןעסייר טרָאד ןופ ךיז טגעלפ לָאמטּפָא ןוא המשנ ןייז ןופ עלעקניוו ןעטס

 ןוא טייק-עטיב לופ ,רעפטנע ןַא ,טנאקירבאפ םעד רעפטנע רעטלעפייווצרעפ
 -רעד טנעלפ רע רעדייא ,ןערעוו טקיטשרעפ טנעלפ רעפטנע רעזעיד רעבָא ;לַאג
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 -עלפיוא טנעלפ ןע'ןײטשטָאר ראפ :ןעּפיל עכיילב ס'ןײטשטָאר ןעכיירג

 ןוא טלעק ןוא רעגנוה ןופ טסנעּפשעג רעכילקערש רעטנַאקעב טוג רעד ןעב

 טגעלפ רע .זלאה ןיא םהיא ייב ןערעו טקיטשרעפ טנעלפ רעפטנע רעד

 -נעפלָאהעבנוא ןופ לעכיימש רעגיד'תונמחר רעטרעווילגרעפ רעד ןוא ןעגייווש

 ענייז ןיא ןוא םינּפ ךיילב ןייז ףיוא ןעטערטסיורא רעפרַאש ךָאנ טגעלפ טייק

 ...ןעגיוא עגירעיורט ,עט'םולח'רעפ ,עסיורג

 ןיא ןעגנולעטשעב לעיפ טַאהעג טָאה ןהָאק רעטסימ זא ,לָאמ ךס א ןוא

 ךיז טגעלפ ןוא סעכ טימ ןע'ןייטשטָאר וצ ןהעגוצ רע טגעלפ ,קירבַאפ ןייז

 ; סעינָאמערעצ ןהָא ןעמראוופיורא םהיא ףיוא

 יז ךיא קיש טסנָאז ,ןייטשטָאר רעטסימ ,רעלענש ןעפאש ןעסומ יז --

 ?ןעדנַאטשרעּפ ,ץַאלּפ ןענייא טסנַאזמוא ןעמהענרעפ יז ,געוו

 ַא טימ רעטייו ןעפילקעװַא ןהָאק רעטסימ טנעלפ ,סע טגָאזעג ןוא

 ....גנוגערפיוא ןופ קירוב א יו טיור ,םינּפ

 ןעטכארט טיוצ אזא ןיא טגעלפ -- קעװַא טינ ךימ רע טקיש טָאװ-ראפ ,

 ?קעװַא טינ ךימ רע טקיש סָאװ-ראפ , -- ןײטשטָאר גנולפייווצרעפ טימ
 ? רעטקַארַאכ רעגילָאמַא ןיימ זיא ואוו ? קעװַא טינ ןיילא ךיא העג סָאוװ-ראפ

 -רע לעיפ ךָאד זיא ָאד ? רעגיוזטולב אזא ןופ ןעדלוד לעיפ יוזא ךיא ןעק יו

 רעד ןיא ךָאד ןעמ טלהיפ טונק יד ! סעמרוט עגידרעהירפ יד ןיא יוװ ,רעג

 ".1 ענעי ןיא יו ,רעמרַאש לעיפ "עמרוט רעיירפ, רעגיזָאד

 ןייז טימ זַא ,טלהיפעג רע טָאה גנולפייווצרעפ רערעסערג ךָאנ טימ ןוא

 -סימ ןעוו ןוא "עמרוט עיירפ ,, עזעיד ןעזָאלרעפ טינ רע טעוו ןעליוו םענעגייא

 ,םע טסייה ,ןייטשטָאר ,רע טעוװ ,ןעקישקעוַא םולשו סח םהיא לָאז ןהָאק רעט

 ....רעכילקילגנוא ךָאנ ןעלהיפ ךיז

 -ילָאמא רעד ,רע זיא ואוו : ןענעקרעד טינ ךיז רע טגעלפ טייצ אזא ןיא

 רעזעיד ?דנַאלפור ןופ טייהנעסָאלשטנע ןוא חטומ ןייז טימ ,ןיײטשטָאר רעג

 ןעטסעפ ןוא הטומ ןהֶא ,רעקניכַאװש ַא ,רעקניניילק ַא ,רערעדנא ןא רָאנ זיא

 ....1 עטַאמש עכילקערש א ,עטַאמש א ,ןעליוו

 לָאמ ךס רע טָאה ,סעמרוט ענעי ןיא ,טרָאד זא ,ןענַאמרעד ךיז טגעלפ רע

 ,דנַאנַאכָאנ געט ךס א ןעליוו םענעגייא ןייז טימ לָאמ לעיפ ןוא טרעגנוהעג

 ױו-ראפ ....ןערהיפסיוא סעּפע טלָאװעג ןעבָאה ערעדנא ךֶאו טימ רע ןעוו

 ? רעגנוה ן'ראפ יוזא טציא ךיז רע טקערש עשז
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 -ַאמש א, -- ןעשטומ ןיילא ךיז רע טנעלפ -- "עטאמש א ,עטַאמש א,

 עיולב יד רעטנוא ןעסירעג ךיז בָאה ,רעלדָא ןַא ןעוועג ךיא ןיב טרָאד ! עט

 -נעילפ עטקַאהעגרעטנוא טימ ביוט עליטש א ךיא ןיב ָאד ןוא ,ןעלמיה ענהעש

 סע זיא רשפא ןוא ...,דרע רעד ןופ רעכעה ןעביוהפיוא טינ ךיז ןעק סָאװ ,ןעל

 "ךיא , ןעגיד'הרצ ןעגיטציא ןייז ףיוא תוכז א ןעניפעג רע טנעלפ -- "ראפרעד

 וצ ךיז ןעמ טסייר ,רעייהט ױזַא ?עמיה רעד זיא "םייה רעד ןיא , ?ייוו --

 םעד ןעגנולשרעפ טָאה סָאװ ,דרע יד ,תושממ א דרע יד רונ טָאה ָאד ןוא םהיא

 "4? לעמיח םענהעש

 "רַאה ן'םיוא רעווש יוזא ןערעוו םהיא טנעלפ ,ױזַא ךיז גידנעשטומ ןוא

 טנעלפ ןזיוה סנעטַאט ןייז .ןענייוו ןעלעוורעפ םהיא ךיז טנעלפ סע זא ,ןעצ

 םהיא ךיז טגעלפ סע ןוא ..,.עמַאמ-עטַאט ןייז ,ןעלעטשרָאפ טלָאמעד םחיא ךיז

 רערעייהט ,אשארבא, : ןעטייוו ןוא ןעקוק ,םהיא ףיוא ןעקוק ייז זא ,ןעטכַאד

 ַא ןיא וטזיב ןעפרָאוװרעפ ...! טרהיפענסיוא ךַאבעגנ טסָאה וד סָאװ ,וינענהוז

 ,רעכילקילגנוא ןַא ,רעדנעלע ןַא טרָאד ךיז טסרעטַאמ וד ןוא טלעוו רעדמערפ

 ,ָאטינ ןיא רענייק ןוא טרָאד ךיד טיײּפשרעפ ןעמ ,טרָאד ךיד טגידיילעב ןעמ

 ןיילא וד ,וינענחוז רעכילקילגנוא ...ןעמהעננָא ריד ראפ ךיז לָאז סע רעוו

 ,ףוס ןייד סָאד ןזיא ...ףיז ראפ ךיז ןעמחענוצנָא םינ חוכ ןייק ןיוש טסָאה

 "1 ? טבערטשעג םעד וצ וטסָאה ...,? ַאשארכַא

 "עג ,ןעסירעג ךיז ןוא טרעטיצעג סעּפע המשנ ןייז ןיא טָאה םעד תעב ןוא

 -רעפ ךיז ןעגעלפ ןעניוא עט'םולח'רעפ ,עסיורג ענייז ....טנייוועג ןוא טצכערק

 םוא ,ןעטלַאהנייא ךיז רע טגעלפ ןעטפערק עֶלַא טימ ןוא ןערחערט טימ ןעהיצ
 | ....לוק ן'םיוא ןענייוואוצ טינ ךיז

 רע ןוא ן'אניל ןופ רעטכעלענ ?עה סָאד טרעהרעד רע טָאה טָא רעבָא

 ...רנעלע טינ רָאג ,שנעמ רעדנַאנַא רָאג ןעלהיפ דלאב ךיז טנעלפ
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 ...טסואוועג טינ ןיילא רע טָאה ןעוו ראפ ,סָאװ ראפ ,טבעילעג יז טָאה רע

 טעמכ ,סייוו ,דנור ,בעיל רהיא ףיוא ןעקוק וצ ןעוועג ךַאלהערפ םהיא זיא סע

 דימת ,עוועזָאר עלופ יד טימ ןוא ל?עזענ ןעסיררעפ םעד טימ ?'םינּפ שרעדניק

 ןוא ?רעייפ ַא טימ ןעגיוא עיולב עסיורג ערהיא ףיוא ;ןעּפיל ענידנעלכיימש
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 ,ןעטניחא ןעזעוועג ןעטכָאלפרעפ ןענייז סָאװ ,רָאה עדנַאלב עכייר ערהיא ףיוא

 ...עננייטס רעיולב ַא טימ ּפָאצ ןערעווש א ןיא ,ןעקַאנ ןעטייוו רהיא ףיוא

 -עלפ רעטייברא יד ןעוו ,סנייא ןוא ףלעווצ ןעשיווצ ,ןעסע-סעמראוו תעב |

 -רעד ,ןעגנערברעפ רהיא טימ דימת רע טגעלפ ,טייברא רעד ןופ ןעהורּפָא ןענ

 -עמַא ןיא ןעביירש ןייז ןעגעוו ,דנַאלסור ןיא ןעבעל ןייז ןענעוו רהיא ןעלהעצ

 טגעלפ לָאמ עלא רעבָא ,ןהעטשרעפ לָאמ עלא טינ םהיא טנעלפ יז .אקיר

 ...גונעג ןעוועג םהיא זיא סָאד ןוא רעטכעלעג סייה רהיא טימ ןעכַאל יז

 ענייז ןיא ןעמהענניירַא ןעגַאװ רע טנעלפ ,רהיא טימ גידנעדייר רעטעּפש

 -העגעגנא רעייז ןעלהיפ טגעכפ ,ךאלטנעה עסייוו עדנור ,עניילק ערהיא דנעה

 ."אנעלעה ענהעש , ןעפור יז טנעלפ ןוא טייקמעראוו ענידנעצסַאל עמ

 ענהעש, :ןע'רזח'רעביא טגעלפ יז ,םהענעגנא ןעוועג רהיא זיא סָאד

 | ....ןעבַאל ,ןעכַאל טגעלפ ןוא "! טעָאּפ יוא ,אנעלעה

 סקַאמ ןכש ןייז ןערָאװעג ןעלעטעג טינ זיא ן'ַאניל וצ טפאשדניירפ ןייז

 ,טייהנעגעלעג עגיצנייא ןייק ןעזָאלעגכרוד טינ טָאה סקַאמ ןוא על'הפוע יד

 רונ יו ,טייברא רעד תעב .ןעגיוא ס'אניל ןיא רַאנ םוצ רהיא ןעכאמ וצ םוא

 ץנאג ךיז רע טגעלפ ןעטכַארטרעפ ןוא) ןעטכַארטרעּפ ךיז טנעלפ ןײטשטָאר

 -טיּפש ןעטכעלש א ןָאהטּפָא דלאב זנהיא על'הפוע יד סקַאמ טנעלפ ,(טּפָא

 ..ןעגָארקעג דנייפ ראפרעד םהיא טָאה ןײטשטָאר  ..,לעצ

4 

 -נירעטַאק, ןייז טהערד ןוא ןײטשטָאר טציז ןישַאמ ןייז וצ ןעגיובעגוצ

 יד ,סנעּפָארט עסיורג ןיא םינּפ ןייז רעביא ךיז טלעקייק סייווש רעד ,"עק

 ךיז טייברא טנייח ....טייברא יד רעביא ןעגָארטוצ םורא ןעשזנאלב ןעגיוא

 טימ ןעמונרעפ ןענייז ןעקנַאדעג עלַא ענייז ,חמ רעצנאג ןייז ,טינ רָאנ םהיא

 ....דנַאלסור ןעגעוו טנעיילעג הירפ רעד ןיא טנייה טָאה רע סָאװ ,סעיינ יד

 -עטרַאװרע גנַאל ױזַא רעד ,טרָאד ןיוש טהעוו גניפחירפ רעד : סעיינ ערעייהט

 ךָאנ ,רעגייז רעד ףניפ ןיוש זיא דלַאב .,.! גנילהירפ רעניטכיל ,רעבעיל רעט

 גנוטייצ דנעבַא ןַא ןעפיוק רע טעװ ןַאד ,ןעטיײברַא וצ ןעבילבעג זיא העש ַא

 ...םייה רעד ןיא גנילהירפ םעד ןופ תורושב עיינ יד ןעכוז טרָאד טעװ ןוא

 ןופ לעדָאנ ן'רעטנוא םאזגנַאל ךיז ןענעוועב ןעטעשזנאמ יד טימ דנעה ענייז

 .טייברא ןוא אניל טציז םהיא ןופ ןישַאמ רעטייווצ רעד ןעבענ ...ןישַאמ רעד
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 סיוא ךיז ןעכיילג ןוא ךיז ןעגיוב טייברא רעד טימ ךאלרעגניפ עסייוו ערהיא
 -עב ךיז ןעטלָאװ ייז יוו יוזא ,לעדָאנ רעגידנעצשילב ,רעפרַאש רעד רעטנוא
 סקַאמ טציז רהיא ןעבענ טרַאה ....ָאֵייּפ א ןופ ןעשיװַאלק יד רעביא טגעוו
 ייב דמעה עטעליּפשוצ ַא טימ ,?עברַא עטרעשַאקרעּפ ךיוה טימ על'הּפוע יד
 -ךַא ןוא טעשזנַאמ ַא ךָאנ טעשזנַאמ ַא ?עדָאנ ן'רעטנוא טקור ,טסורב רעד
 -ענ ענייא טשטעווקעגפיונוצ ייז םורא ןוא ייז ןעגעקטנַא ...טסעפ ,סייה טייב
 ,ןעליבסנַאמ יא ,רעטייברא ערעדנַא ןעציז ,ּפָאק א וצ ּפָאק א ,ןערעדנא ןעב
 ןעציז ,ייז ןעשיווצ רעדניק טעמכ ,ךאלעדיימ עקניגנוי ראג יא ,ןעיורפ יא
 ...ןעציווש ןוא ךיז ןעלייא ,רעווש ןעּפָאס ,ןעטייברא ןוא

 א ייב ,קירבאפ ןופ קע רעדנַא םעד ףיוא ,ץַאלּפ םענעהעזעגנָא ןַא ףיוא

 רעטסימ ,טנאקירבאפ רעד טהעטש ,טייברא עניטראפ טימ ןעפרָאװרעּפ ,שיט
 .טייברַא יד רעביא טקוק ןוא ,ל?ליומ ןיא רַאגיס ַא טימ ,ןהָאק

 ןעטלָאװ ייז יוו טארוקַא ,ןעּפַאלק ןוא ןעשזושז ןוא ןעשיור ןענישַאמ יד
 -רַאי :ןעמיטש ענירעזייה ,עפּפמוד ערעייז טימ ןעיירש ןוא ןערעזייב ךיז
 -ירטקעלע יד ןופ טכיל עסייוו סָאד "! רעגידעבעל ,רעגידעבעל ,טייברא ,טייב
 -ור ענעגיובעגסיוא יד ןעטכיילעב קירבאפ ןופ דנעוו יד ףיוא ךאלּפמעל עש
 ךיז ןענעוועב סָאװ ,טסירב עגירָאה עטציוושרעפ ענעּפָא יד ,סנעקַאנ ,סנעק
 ,ןעיורפ יד ןופ רע'םינּפ עכיילב יד ןעטכיילעב ...ןעליבסנַאמ יד ייב ,רעווש

 ,רעגײז-דנַאװ ןעסיורג ן'פיוא ןעקילב עטפַאחרעביפ טונימ עדעי ןעפראוו סָאװ
 יײז ןעלעוו וצ ...ןעטייברא וצ ןעבילברעפ ךָאנ זיא טייצ ?עיפיוו ,ןהעז וצ םוא

 יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד וצ "סדנעצוד , ערעייז ןעגידנע וצ ךָאנ ןעבָאה טייצ
 -עג ךיז טָאה טײברַא גָאט רעד זַא ,ןעפייפ רהיא ךרוד ןענַאזנָא טעוו קירבַאפ

 -נוי רָאג יד ןופ רע'םינּפ עכיילב ,עטעשטומעגסיוא יד ןעטכיילעב ...טגידנע

 ןעטרַאװ סָאװ ,םַאזגנַאל ןוא דעימ טציא ןעטייברא סָאװ ,ךאלעדיימ עקניג
 עכלעוו טימ ,דלודעגנוא רעבלעז רעד טימ קירבאפ רעד ןופ ןעפייפ םעד ףיוא

 יז טעוװו יבר רעד ןעוו ,טייצ יד ןעטראוורע ךאלגנוי-רדח עטעשטומענסיוא

 -יטש ױזַא זיא םורא טפול יד ...רדח ןעטקיטשרעפ םעד ןופ םייהא ןעזָאלּפָא
 -יֿפ עשישנעמ עטציוושרעפ יד ןופ ךורעג ןעפראש םעד טימ טקעמש ,דנעק
 ...רעווש רהעז ,רעוש ךיז טמעהטא סע ןוא רעב

 -ישַאמ יד ןופ ןעשזושז ןוא ןעשזוה זטדליוו םעד טינ טרעה ןײטשטָאר

 יעג רעד ןיא סייווש ןעשישנעמ םעד ןופ ךורעג ןעפרַאש םעד טינ טלהיפ ,ןעג
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 -טעה ,קירבאפ רעד ןופ טייוו טציא זיא רע ....םהיא םורַא טפול רעטסערּפ

 עכלעוו ,םייה רעבעיל ןייז ןיא ,טציא רע זיא םייה רעבעיל ןייז ןיא ,טייוו

 "הערפ ,עגיטכיל יד טימ ןעסָאנעב ןעצנַאג ןיא ,ןהעש יוזא טציא סיוא טקוק

 ןעבענ ןענייז עמַאמ-עטַאט ןייז .,.."ןוז-גנילהירפ,, רעד ןופ ןעלהַארטש עכיל

 טָאה רע ...אנעלעה ענהעש ןייז ,יז ןֹוא םירבח עווארב עטלא ענייז ,םהיא

 טביול קיטירק יד ..רהיא ןופ ןעדייר עֶלַא ...גנולהעצרע ןַא ןעבירשעגנָא טרָאד

 סָאװ ,רָאפ טנעייל רע ....יקרָאג טימ ,ווָאכעשט טימ םהיא טכיילגרעפ ,םהיא
 יז .ןץאנעלעה ענהעש ןייז ,עמַאמ-עטַאט ןייז םהיא ןענעו טביירש ןעמ

 -רא רעטכעלש א ראפ סָאװ ,וטסקנעדעג, : םהיא טנָאז ןוא טכאל ,ךיז טהערפ

 רעטמהירעב ,רעסיורג א וטזיב ראפרעד ? קירבאפ ןיא ןעוועג טזיב וד רעטייב

 -נענייש טימ ןעגָאז עמַאמ-עטַאט ןייז ןוא ..,"! םייה רעד ןיא טציא רעביירש
 ןוא זנוא טימ רעדעיוו וטזיב גנילחירפ םעד קנַאד א , : ןעגיוא עגיטכיל ,עגיד

 "...! ןעכאז ענהעש ענייד ןעביירש טסנעק

 ..,םהיא ןיא טגניז ,גנורעטסיינעב טימ לופ ,המשנ ןייז ,ךילקילג זיא רע

 / גנאל בָאה ךיא, -- סיוא רע טיירש -- "גנילהירפ רעד ,גנילהירפ רעד ,עי,
 ךיא ןיב ךילקילג ןוא ןעטילעג ףיא בָאה םהיא ראפ ....םהיא ךָאנ טקנעבעג

 -עיל לָאמ דנעזיוט .ןעטילענ םהיא יואפ סלָאמַאד בָאה ךיא סָאװראפ ,טציא

 ,..גנילהירפ רעכילטענ רעד ,רענהעש רעד ,טציא רימ ראפרעד רע זיא רעב

 -רעפ ןיא רענעי ..,אקירעמא ןיא גנילזירפ רעד יוװ טינ זיא גנילהידפ רעזנוא

 ןופ טרָאד ךיז ןעגָארט סָאװ ,ךיור ןעלייז עטכידעג יד ךרוד ןערָאװעג טצראווש

 ןיימ ,גנילהירפ םעד בעיל ....רערעזניא ,רעבָא רערעזנוא ...ןעקירבאפ יד

 ךיז טפראוו ...ןוא טכַאל יז .,..."! ךימ בעיל ןוא םהיא בעיל ,אנעלעה ענהעש

 ....זפַאה ן'םיוא םהיא

5 

 ּםַאלק ַא עקַאט םהיא טָאה טעּפע זא ,טלהיפרעד רע טָאה ג;נולצוּפ ןוא

 יד טייוו טנעפעעג ,ןָאהטעג לעסײרטַא ךיז טָאה רע ; ולאה ן'רביא ןָאהטעג

 וצ ןעמוקעג זיא ןוא טקוקעגמורא ךיז טָאה ,ףָאלש ןעפעיט א ןופ יו ,ןעגיוא

 -עגסױרַא טרָאד ןופ טָאה ןוא זלַאה םייב ןָאהטעג ּפַאט ַא ךיז טָאה רע ..ךיז

 ,..טייברא רענענייא ןייז ןופ ןעטעשזנַאמ לעדניב א טּפעלש

 ןַא ףיוא ?עדניב םעד ןעניילוצקעװַא טַאהעג טייצ ןייק ךָאנ טָאה רע
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 -ָארטעג םהיא טָאה ןוא ןעניולפעג ץענרע ןופ זיא לעדניב רעטייווצ ַא יו ,טרָא

 ןעבָארג םעד טרעהרעד רע טָאה םעד תעב ןוא ןיירא םינּפ ןיא ךיילג ןעפ

 ,ןעלעה םעד טימ ןעסָאנעגפיונוצ ,על'הפוע יד סקַאמ ןופ רעטכעלעג ןעווָאסַאב

 ....ן'אניל ןופ רעטכעלעג םענרעבליז

 ,ן'ַאניל ןוא סקַאמ ףיוא ןעניוא ענעקַארשוצ טימ ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע

 ,רעטכעלענ ןופ טכייקעג ןעבָאה עדייב

 גידנעלאפוצ ,על'הפוע יד סקַאמ טעוװערעג טָאה -- עניימ ךעלעטַאט ,יוא

 ןייז טימ גידנעכַאל ןוא ןישַאמ רעד ןופ שיט םוצ טסורב רעגיטכעמ ןייז טימ

 ייב ןעלעוו סעקשיק יד ! ןעטלַאהסיוא טינ לע ךיא -- ; רעטכעלעג ןעדנוזעג

 ,טייברא יד טּפעלשענקעװַא םהיא ייב זָאנ רעד רעטנוא ןופ { ןעצַאלּפ רימ

 ךיא ,אניל ...עניימ ךעלעמאמ ,ְּךֶא ...! וה"וה-וה ..,! טקרעמעב טינ טָאה רע ןוא

 ןוא זָאנ ןייז רעטנוא ןופ ןעּפעלשקעװא ךיא ?עוװ ןיילא םהיא זא ,ךייא טעוו

 ....! והדוח-וה ,עניימ עלעמַאמ ,ךֶא ...! ןעקרעמעב טינ ךיוא סע טעוװ רע

 .טכאלוצ דעכעה ךָאנ ךיז טָאה אניל

 ןעצראה ס'ןיײטשטָאר ןיא ןעגנולקעגּפָא טציא טָאה רעטכעלעג ס'אניל

 ןייז ןיא ןוא ,טגידיילעב ףעימ טלהיפעג ךיז טָאה רע ; גָאטהעװ ןעפעיט טימ

 ןופ לחיפעג א ןוא ןעסקַאמ וצ סַאה ןופ ?היפעג ַא טקעוורע ךיז טָאה המשנ

 ....| אניל וצ סורדרעפ

 טשרע ,ןעטעשזנַאמ עגיטראפ ענייז ןעלהעצ ןעמונעג סעכ טימ טָאה רע

 ...דנעצוד ַא ךָאנ םהיא ייב טלהעפ סע

 טָאה רענעי ,על'הפוע יד סקַאמ ףיוא ןָאהטעג קוק א רעדעיוו טָאה רע

 טָאה ןוא טכאלעג טָאה ,ןישַאמ ןופ לעשיט ן'רעטנוא ּפָאק םעד ןעטלַאהעג ןיוש

 םהיא ןופ ;רעּפרעק ןערעווש ,ןעקרַאטש ןעצנַאג ןייז טימ טעשטַאקעג ךיז

 ענעי ןוא ן'ַאניל ףיוא ןעגיוא עדייב ענייז טרהיפעגרעבירַא ןייטשטָאר טָאה

 -םערק עלַא טימ טָאה ןוא ןעּפיל עטשטעווקעגפיונוצ טסעפ טימ ןעסעזעג זיא

 ,..טקיטשעג יז טָאה סאו ,רעטכעלעג סָאד ןעטלַאהעגנייא ןעט

 -עטיצ ַא טימ ןייטשטָאר טדערעגסיורא ףוס ן'פיוא טָאה -- סקַאמ --

 ?ןעטעשזנַאמ עניימ ןענייז ואוו ,סקַאמ --- :גנוגערפיוא ןופ ?וק גידנער

 זא ,טניימ רחיא ,ןעסַאּפש וצ ךייא גונעג ? טינ ךיז רחיא טמהעש יו ,םקַאמ

 טלעיּפש ,אניטָאקס ,ןעכיילג רעייא טינ ןיב ךיא ? חמכח עסיורג א ןזיא סע
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 זיא ןוא ץרַאה טימ ןעסָאשעגסיורא םיצולּפ רע טָאה -- !רימ טימ טינ ךיז

 ...ןערָאװעג טיור

 -כעלענ סָאד ןעטלַאהנייא טנעקעגנ טינ רעגנעל אניל ןיוש טָאה טלָאמעד

 "ונעג ךיז טָאה ןוא טסורב יד ראפ דנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ,רעט

 קַא ,רעכעה ָאד ןוא רעליטש ָאד גידנעכאל ,?וטש רהיא ףיוא ןעפראוו ןעמ

 ...טלעציקעג יז טלָאװ רעצימע יו ,טַאר

 טנייװאוצ טינ רעיש ךיז טָאה ,ןערָאװעג רעטיור ךָאנ זיא ןײטשטָאר

 : טלעמרומעגסיורא טָאה ןוא

 טינ ךיז טנערעל ? ןעטעשזנַאמ עניימ ןענייז ואוו ? ךיוא רהיא ,אניל --

 ...גנוי רעבָארג א רחעז זיא רע זא ,רימ טביולג ...{ ןעסקַאמ ןופ

 ן'פיוא טכיילגעגסיוא רעדעיוו ךיז טָאה ,ןעכאל וצ טרעהעגפיוא טָאה יז

 -רעפ ןענייז ןעניוא עילב ערהיא .םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ןוא לוטש
 טָאה ?'םינּפ ןהעש רהיא ןוא ןעכַאל גנַאל ןופ ןערערט טימ ןעראוועגנ טרעיילש

 עוועזָאר עטשרעביוא יד גידנערעשאקרעפ ,טלעכיימשעג ןוא טמַאלפוצ ךיז

 ,לעכיימש ןעבעיל ,ןענידלושנוא-שרעדניק רהיא טימ ,ּפיל

 -עיוו טָאה ןוא ןעירשעגסיוא יז טָאה -- שימָאק יוזא רעבָא זיא סע --

 ,סקַאמ ? טכַארטרעפ יוזא ךיִז רהיא טָאה סָאװ ןענעוו -- ךאל א ןָאהטעג רעד

 ! סוועילס יד ּפִא םחיא טינ

 -רָאנ ןופ טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טייבראעג טציא ןיוש טָאה רעכלעוו ,סקַאמ

 עג טָאה ןוא ענימ רענידלושנוא ןַא טימ טקוקעגנָא יז טָאה ,טסואוועג טינ

 : טינ טחעטשרעפ רע טש'ומולכ ,טנערפ

 ? רהיא טגָאז סָאװ --

 ןיא ,לוק א טימ טנָאזעג יז טָאה -- ןעטעשזנַאמ ענייז ּפִא םהיא טינג --

 -רעטנוא ןוא רעטכעלענ רענעטלַאהעגנייא ןַא טרעטיצעג טָאה סע ןעכלעוו

 טכיורבעג טָאה ןַײטשטַאר סָאװ ,"ןעטעשזנַאמ , טרָאװ םעד נידנעכיירטש

 .שילגנע ןיא "סוועילס , טָאטשנָא

 ַא ןוא ענימ עטסנרע ןַא טכַאמענ רע טָאה -- ? ןעטעשזנַאמ יד ,אה --

 רע ליוװ ערדנעלאכ עגירהָאי גיצנַאװצ ַא ןוא -- ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש

 טדערעג רע טָאה -- ? ןעטעשזנַאמ ער'סָאװ ? ןעטעשזנַאמ יד ? סָאװ ,טינ
 ךיא זא ,ןעהעזעג רע טָאה -- :ךיז ןיא נידנעכאל ןוא סעכ ןיא טש'רמולכ

 ָא ? ןעבעל ןייד ףיוא לָאמ א טרעהעג יִטְסָאה ? ןעמונענוצ םהיא ייֵכ ייֵז בָאה
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 --רָאד רע טעװ ןייֵלַא ."טנעגילעטנַאמש , רעגיד'הרצ ַא ...! ץירּפ רענשזַאו
 -כא בינ וד ןוא סערדנַאמש ענייז ןענעוו ,תושעמ ענייז ןעגעוו ןעטכארט ןעט
 אד ,עידָארָאגאלב ָאקשאוו ,חכמ א ! ןעטעשזנַאמ עגיד'הרצ ענייז ףיוא גנוס
 טָאה -- טגָאז רע ...! הנידמ סע'סובמולָאק זיא ָאד ,הנידמ ס'עינָאפ טינ זיא
 רע זַא -- ?וק ןיא סענרעטיב טימ ןיוש רעטייוו טדערענ על'הפוע יד טקַאמ
 ! טנָאז סָאד רעוו ןע'סובמולָאק וצ גָאלק ַא עקַאט ,יוא ...ןעכיילנ ןיימ טינ זיא
 טייברַא סָאװ ,רע ; גנירעה ןעטרעכיורעג א ןופ םינּפ ַא טָאה סָאװ ,רע ! רע
 ,ץירּפ ןעסיורג םעד ףיוא ,אניל ,רהיא טגָאז סָאװ ! עבַאשז א יו ,ןישַאמ םייב
 ..! הכ"כ"כ-מ-מ א ? ןעכעג םהיא ךיא לעװ ןעטעשזנַאמ ?ַאה

 .ןישַאמ ןייז ןָאהטעג בעירט ַא רעדעיוװ טָאה סקַאמ ןוא
 סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה ,רענעגָאלשרעד א יו ,ןעסעזעג זיא ןײטשטָאר

 ,על'הפוע יד סקַאמ ןופ טפארק עהיור יד טלהיפעג טָאה רע .ןערעפטנע וצ
 ןענעג זיא רע ןעפלָאהעבנוא יו ןוא ,גיד'תונמחרבנוא יוזא םהיא טקירד יז יו
 ןעכילנרעפ טָאה סקאמ סָאװ ,ןָאהטעג העוו םהיא טָאה טּפיױהרעביא ...רהיא
 ....ןעוועג ייברעד זיא אניל תעב גנירעה ןעטרעכיורעג ַא וצ םינּפ ןייז

 ףיוא טקוק טנאקירבאפ רעד זא ,טקרעמעב אניל טָאה טייצ רעזעיד ןיא
 סע'סקַאמ וצ ןעגיונעגסיוא ,ץטַאק ַא יוװ ,קנילפ ךיז טָאה יז ,ןעטייוו ןופ ייז
 טָאה ןוא ןעטעשזנַאמ לעדניב א טּפאכענסיורא םהיא רעטנוא ןופ טָאה ,לוטש
 ,ןע'ןייטשטָאר טגנַאלרעד יז

 -עצ ייז בָאה ךיא טינ ,טרָאװ ןיימ ףייא  .זייב טינ רימ ףיוא טייז --
 ֿפענש יז טָאה --- ! רעהַא טקוק ןהָאק רעטסימ ,טײברַא טציא ןוא ! ןעטלַאה
 ...ןעטייברא ןעמונעג טָאה ןוא ןישַאמ רעד וצ טגיובעגסיוא ךיז טָאה ,טגָאזעג

 -עיוו ךיז לָאז ןײטשטָאר זא ,גונעג ןעוועג ןעגייז רעטרעוו עכילטע עזיד
 -ענ םהיא ןופ יז טָאה טשרע טָא זא ,ןעסעגרעפ לָאז רע זא ,ןעגיהורעב רעד
 ןעבָאה ליוו יז, -- טכַארטעג רע טָאה -- "גידלוש טינ ךעבענ זיא יז ...טכַאל
 סנעגינעגעפ עלעדע ראפ ?היפענ ןייק ....ןעגינעגרעפ זיא טינ םעבלעוו שטָאכ
 ןעשיווצ דיישרעטנוא םעד יז טהעטשרעפ ךָאד ...קירבאפ יד טינ טלעקיווטנע
 ....ךיא ,ץאנעלעה ענהעש ןיימ ,ןעלקיווטנע יז לע ךיא ...,ןע'סקַאמ ןוא רימ

 םייהַא ןערהָאפ ןענעק ךָאנ ךיא לע ,טרָאד טמוק גנילהירפ רעד זא ,רשפא ןוא

 ירעד ןיא טרָאד ךיוא ךָאד ןענייז עמַאכ-עטָאט רהיא ,,,םענייא ןיא רהיא םימ
 | *! םייה
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 ,ןעקנַאדעג עגיטכיל עזעיד ןופ ןעצראה ן'םיוא ןערָאװעג טכייל זיא םהיא

 ןוא "אנעלעה ענהעש , :ךיז ראפ טלעמרומעגסיורא טייקמעראוו טימ טָאה

 גנוצ יד טלעטשעגסיורא םהיא טָאה על'הפוע יד סקַאמ יו טקרעמעב טינ טָאה

 -עגנַא ךיז טָאה ,ןע'טקַאמ וצ שי'בנג גידנעקניוו ,אנעלעה ענהעש ןייז יוװ ןוא

 וצ גידנעניימ ,ןעהיצ ןעמונעג ייז טָאה ןוא ןערעיוא עוָאזָאר יד ראפ ןעמונ

 "טָאר רעמערָא רעד ...טָאה ןײטשטָאר ןערעיוא עגנַאֿל א ראפ סָאװ ,ןעזייוו

 "רַא ןעמונעג רע טָאה ץרַאה טכייפ א טימ ןוא טקרעמאב טינ סע טָאה ןייטש

 ....ןעטייב

 יז סָאה ,םהיא טבעיל יז ביוא ,ךיז גידנעגערפ טינ ,טבעילעג יז טָאה רע

 ,גידנעכליה רהיא טימ טכאלעג טָאה יז ןעוו ןוא .סָאװ-ראפ א ןהֶא טבעילעג

 ןוא ,ןיילא יז יװ ,טרַאצ ןוא לעה ,ךיייו ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,רעטכעלעג גנוי

 ןייז ןיא טלהיפעגנ רע טָאה טלָאמעד -- םהיא ןופ טינ יז טָאה טכאלעג ןעוו

 רַאֿפ רונ ןעגנילק לָאז רעטכעלעג רעזיד זא ,גנאלרעפ גידנענערב א המשנ

 ןוא רעכייוו ךָאנ ,רעלעה ךָאנ רע לָאז ןעגנילק ןוא ןיילא רונ םהיא ראפ ,םהיא

 ...רעטרַאצ ךָאנ
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 "רעפנעסַאמ א ףיוא םהיא טימ ןחעג יצ ןעדַאל יז רע טנעלט טפָא רהעז

 טגעלפ רענדער-רעטייברַא רעטונ ַא ןעו ,טלָאמער טּפיוהרעביא ,גנולמאז

 ןיא םהיא ןעבענ גידנעציז ,ןוא םהיא טימ ןהעג יז טגעלפ לָאמ א .ןעדער

 רעבָא ןע'תמא רעד ןיא ,רענדער םעז טש'רמולכ ןערעה יז טנעלפ ,לַאקָאל

 ןוא ךיז םורא ךאלדיימ ןוא טייל עגנוי יד ףיוא טע'בנג'רעפ ןעקוק יז טנעלפ

 .יןאמ"רעגנוי ַא םתס זיא רעוו ןוא הלכ-ןתח זיא יז ןוֿפ רעוו : ןעטכַארט

 ַא ךיוא ךיז יז טגעלפ ,"ָאוװארב , רענדער םעד ןעּפַאלק ןעגעלפ עֶלַא ןעוו רונ

 ךיוא טגעלפ ןוא ךאלטנעה עסייוו ,עניילק ערהיא |

 םעד ןופ ןעקנַאדעג יד ןערעלקרע ןעביֹוהנָא רהיא טגעלפ ןײטשטָאר .ןעּפאלק

 ,ןעטלַאהנייא רעבָא ךיז טגעלפ ,ןעצענענ ןעלעו ךיז טנעלפ רהיא ,רענדער

 "טהעטשרעפ רהיא, ןייז ףיוא "העטשרעפ ךיא ועי ,עיק :ןערעפטנע טגעלפ

 "...} קנארק ךימ טבאמ רע ,דלַאװג, : ןעטכַארט םעד תעב טנעלפ ןוא

 "עג טָאה יז .ריטראווק ן'פיוא רהיא ייֵב ןעכוזעב יז רע טגעלפ טפָא

 עניילפיונוצ ,ןָאהט ּפַאכ
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 -ענעט רעסיורג ַא ןיא קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא טירטס קלָאפָאס ףיוא טניואוו

 .זיוה-טנעמ

 ירעד ןיא טעּפש זיב ןעציזּפָא ןײטשטַָאר טנעלפ רעמיצ ןיא רהיא ייב

 ?ייא ענייז ןעטלעז טינ ןוא ךאלכיב עשידיא עטוג רהיא ראפ גידנעזעל ,טכַאנ

 ...ןעגנולהעצרע ענעג

 -םיוא ןיוש רע טעװ ןעוו ,טכַארטעג יז טָאה ,ןעזעלענ טָאה רע תעב ןוא

 ףיז טרעה יז יו ,טכַאמעג ךיז יז טָאה ךָאד ןוא ,ּפָאק א רהיא ןעּפַאלק וצ ןערעה

 ןעטלָאשעג ןעצרַאה ןיא םהיא טָאה ; םאזקרעמפיוא רהעז ןעזעל ןייז וצ וצ

 -- ָאד ןוא םייה-רעד ןיא טרעהעג ?ָאמ א רונ טָאה יז סָאװ ,תוללק עללַא טימ

 יוזא םהיא וצ ןעּפיל עווָאזָאר עלופ ערהיא ןעבָאה ךָאד ןוא ,ןעקירבאפ יד ןיא

 טָאה יז ןוא רעביירש ַא טרָאפ זיא ןײטשטָאר ןעד ....טלעכיימשעג ךילבעיל |

 -לעז רעד ,ןײטשטַָאר רעביירש רעד זַא ,סעט'רבח ערהיא ןעלהעצרעד טנעקעג

 וצ בעיל יוזא סעט'רבח ערהיא ,ייז ןעבָאה ןעגנולהעצרע ענייז סָאװ ,רעניב

 יז טָאה רע רעדייא ,גנולהעצרע ןא ענייז ןעזעלעגרַאפ רהיא ראפ טָאה ,ןעזעל

 םהיא טָאה יז ןוא גנוניימ רחיא טגערפעג טָאה ,ןעקורד םוצ ןעבעגענּפָא ךָאנ

 ,םעד רעסיוא ...סענעי ןוא סָאד גנולהעצרע רעד ןיא ןעטכיררעפ ןעסייהעג

 יד ןעגָארטעגרעביא טָאה יז סָאװ בעילוצ ,ןעניז ןיא טַאהעג סעּפע ךָאנ יז טָאה

 סקַאמ זא ,טסואוועג טָאה יז : טפַאשרעּפ רהיא טָאה ןעזעל ןייז סָאװ ,םירוסי

 אזא רהיא טימ זיא ןײטשטָאר סָאװ ,ןעדעירפוצ טינ קרַאטש זיא על'הפוע יד

 ..םהענעגנַא רהעז ,םהענעגנַא ןעוועג רחיא ןיא סָאד ןוא ,ןתוחמ רעטנעהאנ

 ,גנולהעצרע ןא ענייז ןזעלענרָאפ רהיא טָאה ןיטשטָאר זא ,לָאמ סעדעי ןוא

 ט'כ טָאה ,ןע'סקאמ קירבאפ ןיא םעד ןעגעוו טלהעצרעד ןעגרָאמ ףיוא יז טָאה

 ןעוו ,ןעדעירפוצ קרַאטש ןעוועג זיא ןוא גנולהעצרע יד טביולעג קרַאטש ןויכ ַא

 ,.,םעד ןופ ףיז טכָאק רע זא ,סע טרעגרע ןע'סקַאמ זא ,טקרעמעב טָאה יז

 רע ;ןענַאטשרעּפ טינ ,טלהיפעג טינ סע טָאה ןײטשטָאר רעמיורט רעד

 ןעבעל ןוא בייל טימ זיא "אנעלעה ענהעש , יד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא

 גנוניימ רהיא ןוא ,רָאפ רהיא ריפ טזעל רע סָאװ ןערעה ןיא ןָאהטענניירַא

 רעד ןיא שטָאכ ,רעייהט רהעז ןעוועג םהיא ייב זיא גנולהעצרע ןַא ענייז ןעגעוו

 רהעמ טינ רוטַארעטיל ןעגעוו טהעטשרעפ יז זַא ,טסואוועג רע טָאה ןע'תמא

 ...םעשזנאמ "ןעשיטייל , א ןעכאמ וצ יו ,טסנוק רעד ןענעוו רע לעיפיוו
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 'רע ענייז ןעגעוו גנוניימ רהיא טגָאזעגסױרַא ?חָאמ עלַא טָאה יז ןוא
 / : .עט'ןיבמ ע'תמא ןַא יו ןָאט ןעטסעפ ַא ןיא ןעננולהעצ

 ַאוַא טָאה קעשזד ןעוו םורָאװ ,זָאנ יד טרָאד רעביא טכַאמ ,ןײטשטָאר,

 ...| םהיא ןיא ןעבעילרעפ טינ ארעס ךיז טעוו ,זָאנ עגנַאל

 -רעפ .,,דיילק ץראוש ַא ןיא ללָאב ַא ףיוא ןהענ טינ ףרַאד יז : רעדָא

 טוהט ...קָאשעּפינש ןיא טינ ןוא קרָאי וינ ןיא זיא ?ללָאב רעד זַא ,טינ טסעג

 ...! טסורב רעד ףיוא םולב עטיוד ַא ןעבָאה יז לָאז ןוא דיילק סייוו ַא ןָא רהיא

 ...! וועשטידרעב ןיא יו יױזַא ,ןעמָאנ ַא רימ סָאװ ,יופ ?לעצעג, ; רעדָא

 *! סקַאמ ןעסייה ףרַאד ןאמרעגנוי רענהעש ַאזַא ,ןײטשטָאר

 רענהעש ַא ןעוועג זיא גנולהעצרע ןַא רענייז ןיא רונ ןעוו ,טייצ עטצעל יד

 יז טָאה ייברעד ןוא .,."סקַאמ , ןעפורנָא םהיא ןעסייהעג יז טָאה ,ןַאמרעגנוי

 -ַאוו ןוא טייקכייוו ןימ רעדנוזעב ַא טימ טדערעגסױרַא "סקַאמ , ןעמָאנ םעד

 -עג ךילבעיל ןוא טוג ױזַא טָאה ןוא םיטש רענרעבליז רהיא ןיא טייקמער

 ...טלעביימש

 ,ןעדלעה ענייז רעזענ יד טכיררעפ טָאה ,טגלָאפעג יז טָאה ןײטשטָאר ןוא

 טָאה ,רעדיילק ענעדייז עטסרעייהט יד ןיא ןענידלעה ענייז טצוּפעגסיױא טָאה

 -פיוא יד ריפ ןעוועג רַאבקנַאד רהעז רהיא זיא ,ןעמענ ערעדנַא ןעבעגעג ייז

 רע טָאה ןעּפיל עגידוז טימ ןוא ,ץראה .גידלעּפַאצ ַא טימ ןוא טיײקמַאזקרעמ

 ...1 אנעלעה ענהעש ! אנעלעה ענהעש , : טעשטּפעשעג

1 

 ןיא רחיא ייב ןעפערט ןעמונעג טפָא רע טָאה טייצ רעטצעל רעד ןיא

 ,להָאמ עלא זיא אנעלעה ענהעש ןייז ,גידריווקרעמ ,ןוא .ןעסקַאמ רעמיצ

 טָאה ,טגעלעגפיוא טוג רעדנוזעב ןעוועג ,ןעסעזעג רהיא יינ זיא סקַאמ תעב

 -הערפ ךָאנ טכַאלעג טָאה ,ןירעפיטש ַא דניק ַא יוװ ,ןעסקַאמ טימ טפיטשעג

 ךילהערפ ױזַא .ןעגנורּפשעג ןוא טצנַאטעג טָאה ןוא ,ךילנחעוועג יו ,רעכיל

 -עג םהיא טָאה סָאד .ןעוועג טינ לָאמנייק ,ןעניײטשטאר ,םהיא טימ יז זיא

 וצ גיטכיזרעפייא ןעוועג זיא רע ?ייוו ,רַאפרעד םולשו סח טינ .טקנערק
 רַאפ גנורעדעינרע ןא רַאפ ןעטלַאהעג רע טנָאװ ךַאז ַאזַא !  ןיינ ,הֶא ,ןעסקַאמ

 רעדנעסיוונוא ןַא ,גנוי רעבָארג ַא ? רע זיא רעו 4? רע זיא סָאװ ,סקַאמ ...ךיז

 ,ןענײטשטָאר ,םהיא ןופ טבעילעג טרעוו סָאװ ,לעדיימ ַא ,יאדוא ...! לרעק

 א א
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 . ,ש ראשי

 רעבָא טָאה םהיא ...ןעסקַאמ א ןיא ןעבעילרעפ טינ ךיז ןעק ,רעביירש א ןופ

 ןוא ריטרַאװק ן'פיוא רהיא וצ ןעמוק וצ סקַאמ ראנג טגאוו יו ,טקנערקעג

 טימ ןעסַאּפש ןוא ןעפיטש יוזַא אנעלעה ענהעש ןייז סע ןעק יו ,טמיוהרעביא

 ..14 םענעי

 -עג ןיא ,ןייטשטָאר ,רע ןוא ןעגנַאנעגקעװַא זיא סקַאמ זַא ,לָאמנייא ןוא

 :ךיוא טגָאזעגסױרַא עקַאט רהיא סע רע טָאה ,רהיא טימ ןיילַא ןעבילב

 -עגפיוא ןַא טימ ןעפורענבָא ךיז רע טָאה -- טינ העטשרעפ ךיא --

 ,..טקאמ יװ ,ןעשנעמ ַאזַא טימ ןעגנערברעפ טנעק רהיא ױזַא יו -- לוק טגער

 ןעשימלעש ַא טימ ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז יז טָאה -- טינ סָאװרַאפ --

 ? ןַאמרעגנוי ןייק טינ רשפא רע זיא -- לעכיימש

 ךיז רע טָאה -- ןעדייר םהיא טימ רהיא טנעק סָאװ ןענעוו רענָא --

 יד ןעגעוו ,טינ טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןעגעוו -- טסנרע ץנַאג טרעדנואוועג

 ..4 עשז סָאװ ןעגעוו ...טינ ךיוא דנַאלסור ןיא ןָאיצולָאװער

 ַא טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא ?יופ ןוא לוק ן'םיוא ןָאהטעג ץענעג ַא יִז טָאה

 | ,עלעטנעה

 -- טסנרע ןיא בלַאה ןוא סַאּפש ןיא בלַאה טגָאזעג יז טָאה -- דא --
 ...תוישעמ עטכַארטעגסיױא ערעייא ןענייז ןעבעל עצנַאג סָאד זַא ,טניימ רהיא

 עקַאט םעד ןופ ךָאד ןעק ןעמ ,סעװָאטַאק ַא ,יא ,יא ..,תוישעמ ,רוטַארעטיל

 ןופ ןערָאװעג טייז רהיא ריבג ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד העז ךיא ...! ןערעוו רשעתנ

 ,רעניימ ריבג ,טשרָאקַא רימ טהייל ,ונא ! תוישעמ עטכארטעגסיוא ערעייא

 ! ראלָאד דנעזיוט עכילטע

 טלָאװ יז יו ױזַא ,סנעפיוה עדייב טלעטשעגסיוא םהיא וצ טָאה יז ןוא

 טכַאלוצ ךיז טָאה ןוא ,"סרעלָאד יד ןיירַא ,עקרעדורב ,טיש , : טגָאזעג םהיא

 ,רעטכעלעג ןרעבליז רהיא טימ לוק ן'פיוא ךיוה

 טימ טקוקעגנָא יז טָאה רע .טשימוצ םהיא ןעבָאה רעטרעוו עזעיד

 ךאלטנעה עטלעטשעגסיוא :ערהיא ,ל'םינּפ בעיל רהיא ,ןעניוא עטרעדנואוורעפ

 צ ,ןענַאטשרעּפ טינ ןוא טקוקעגנָא ,ל'םינּפ רהיא רעדעיוװ ןוא סנעפיוה ןיא

 ...םסנרע סע טדער יז וצ ,סַאּפש טכַאמ יז

 : טגָאזעג ןוא ןָאהטעג לעכיימש ַא דלאװגרעביא רע טָאה ףוס ן'פיוא

 ? סַאּפש ןעכַאמ רַאפ טגעלעגפיוא טוג רהעז טנייה םינּפה טייז רהוא ---

 .4! תוישעמ ,רוטַארעטיל
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 : טכַאלוצ רעכעה ךָאנ ךיז טָאה יז

 ןופ תוישעמס ערעייא סיוא טינ רהיא טכארט ?תמא טינ סע ןיא --

 ..1 םָאֹק םענענייא רעייא

 יז טצייר !"תוישעמ , ןעננולחעצרע ענייז ןָא טפור יז ! "תוישעמ,

 ...14 טסנרע עקַאט סע טניימ יז וצ ,םחיא טימ סע ּךיז

 -רעפ בלאה ,לוק גידרעטיצ ַא טימ טדערעגסױרַא רע טָאה -- ַאניל --

 ןייז ןעועג טינ יז ןיא גנולםייווצרעפ ןופ ןעטונימ ענױזַא ןיא) טלעפייווצ

 ךייא ןעקרעד ךיא ...טינ ךייא העטשרעפ ךיא ,אניפ -- : ("אנעלעה ענחעש ,

 -ַארעטיל ןענעוו גנוניימ ַאזא ןענָארקעג םיצולּפ רהיא טָאה ןענַאװ ןופ !טינ

 רהיא טָאה -- טציירוצ ןיוש ןעדייר ןעמונעג רע טָאה -- אמתסמ !?רוט

 -נַא .ןעסקַאמ ןופ טרעהעג טנייה רוטַארעטיל ןעגעוו גנוניימ ענהעש עזעיד

 ,שניל ..,רוטַארעטיל ןעגעוו גנוניימ עיינ רעייא ןהעטשרעפ טינ ךיא ןעק שרעד

 ןעירשעגסיוא רע טָאה -- תוישעמ עטכארטעגסיוא ןייק טינ זיא רוטַארעטיל

 ,עטסלעדע יד ,עטסכעה יד זיא רוטַארעטיל -- המשנ רעד ןיא נָאטהעװ טימ

 ליא תעב ,טלהיפעג ןייֵלַא סע רהיא טָאה ךָאנ ןעטכענ ,טסנוק עטסכילרעה יד

 יו ,ןעגנוי עבָארג ענױזַא רונ ..,גנולחהעצרע ןיימ ןעזעלעגרָאפ ךייא ריפ בָאה

 ...א זיא סקַאמ ..,רוטַארעטיל ןופ ןעכַאל ןענעק ,סקַאמ

 םהיא ןעכָארברעטנוא ,רעטייוו ןעדייר טזָאלעג טינ רעבָא םהיא טָאה יז

 :לוק ןיא סעכ םענעטלאהעברעפ-טינ ַא טימ

 סטכעלש א ראפ סָאװ ? ןעטקַאמ רהיא טלעדיז סָאװראפ ? ףיוא טרעה --

 ? ןָאהטעג ךייא רע טָאה

 ןעירשעג ןיוש רע טָאה -- ! סקָא ןַא ,לעזע ןַא ,דרעפ ַא זיא סקַאמ --

 ...םהיא ריפ ןָא ךיז טמהענ יז סָאװ ,םעד ןופ רהעמ ךָאנ רעטכָאקעגפיוא ןַא

 רע שטָאכ ,ךייא ןופ רענילק ךס ַא זיא רע זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא --

 גידנעקוק ,טגאזעג יז טָאה -- !רהיא יװ תוישעמ ענױזַא ןעביירש טינ ןעק

 ,לעזענ ןעסיררעפ רהיא ןופ טעשטרָאקעג ןוא ןעניוא עזייב טימ םהיא ףיוא

 *! ךלֶאי רעד טָא ,לכש ןופ טדער סע רעוו ,רונ חעז, : טגָאזעג טלָאװ יז יו ױזַא

 .טציהעג ךיז רע טָאה -- ? המכח ןייז רהיא טהעז סָאװ ןיא רעבָא --

 טימ טרעפטנעעג יז טָאה -- ךייא ןופ רעגילק זיא רע זַא ,זייוועכ א --

 טרעדנוה עכילטע טרָאּפשענּפָא טָאה רע סָאװ ,סָאד זיא -- ןָאט ןעגידעכעטש ַא
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 ןצבק ַא ןעביילב טעװ ןוא ןצבק ַא ןעוועג טייז רהיא ןוא קנַאב ןיא רעלָאד

 ..|ןעבעל טעוװ רהיא טייצ

 ,רעטהירבענּפָא ןַא יו ,טרָא ןייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא רע

 ןופ טרעטסייגעב ױזַא ,שניל ,ר ה יא טרעו סָאד 4 דלעג ? דלעג --

 ? דלעג טימ דנַאטשרעּפ ןעכילשנעמ םעד סע טסעמ ,ַאניל ,ר ח י א -- 1? דלעג

 המשנ רעגנוי רעייא ןיא זיא עשזדןיוש ...! גנֹוי ױזַא ךָאנ ךָאד טייז רהיא ,אניל

 !? דלעג וצ יו גנובערטש ערעלעדע ןייק ָאטינ

 ביוא זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא טקיטשעג םהיא טָאה גנוגערפיוא יד

 דלאב ,ךיז טכאד ,רָאנ ךיז רע טעװ ,גירעהעג יו ןעלדיזסיוא טינ יז טעוװ רע

 ...ןענייוואוצ

 סָאד םלוג ַא ריפ סָאװ, : טכארטעג ןוא גנונערפיוא ןייז ןהעזעג טָאה יז

 .לֹוק ן'םיוא טכאלעג ןוא ,"זיא

 יַּפִא ךיז ףוס םוצ יז טָאה -- טעָאּפ ןיימ ,ךיז טצעז ,ךיז טצעז ,ונ ,ונ --

 לעוװ ערעדנַא ןיא רָאנ טבעל רהיא ,שנעמ רענדָאמ א טייז רהיא -- ןעפורעג

 --- ןָא ךיז טכַאל ןעמ .,.טרָאװ ןיימ ףיוא ,ךייא טימ ףילהערפ זיא סע ...! ןעט

 טעלג א שיטעקַאק ייברעד םהיא ןוא ןָאט ןעשימַָאק א טימ טגָאזעג יז טָאה

 רהיא טעוװ ןעוו ...ךיז טגיהורעב ,ךיז טצעז ,ונ --- :לעטקַא םייב ןָאהטעג

 ? גנולהעצרע עיינ ַא ןעביירשנָא סעּפע

 עב דלֶאי רעד ךיז טעװ טצעי טָא, :טכארטעג יז טָאה ייברעד ןוא

 ...ןעגיהור

 ןעגעוו ןענערפ רהיא ןופ ןוא לעסקַא םייב טעלג רהיא ןופ ; ךילקריוו ןוא

 ךיז טָאה ,שנעמ רעדנַאנַא רָאנ ןערָאװעג ךיילנ רע זיא גנולהעצרע עייג ַא

 ןוא ןעניוא עט'מולח'רעפ ענייז ןוא ,ךילקילג רהעז ,ךילקילג ןעלהיפ ןעמונעג

 ןעוו ,דניק גידלושנוא ןַא ייב יו ,טלעכיימשעג טָאה םינּפ ךיילב ץנַאג ןייז

 ,...טראנעגסיוא םהיא טָאה ןעמ זַא ,ךיז טּפַאכ סע

 טימ טעשטּפעשעגסיױרא רע טָאה -- ! עט'רוחב ַא רהיא טייז ,יוא --

 --! אכ ,אכ ,ַאכ ...סַאּפש טכַאמעג רונ טלָאװ רהיא -- ,רעכילקילג ַא ,תולעּפמתה

 ןעק יז יוז -- : רעטכעלעג ןעגיצראה ,ןעטוג ַא רחעז טימ טכַאלוצ ךיז רע טָאה
 ..|אכ ,אכ ,אכ ,אנעלעה ענהעש !רעכיז ףיוא ןעמהענ סע

 -טורַא יז ןעלעוו ?הָאֹס ךס א םהיא ךיז טגעלפ ןעטנעמָאמ ענױזַא ןיא

 ..יז טבעיל רע גידוז יו ,סייה יוװ ,רהיא ןעגָאז ןוא ךיז וצ ןעקידדוצ ,ןעמהענ
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 ,ןעלהיפרעד טייצ רעזעיד ןיא ןַאד דָארג רע טנעלפ ,סיעכהל וצ ףיוא יו ,רונ

 ,םהיא ייב טרעדיוש בייל עצנַאג סָאד יו ,םהיא ייב ןערעטיצ סיפ ןוא דנעה יו

 םהיא טרעוו רָאה יד רעטנוא ּפָאק ןיא ןוא ,טלעק רערעטיב ַא סעּפע ןופ יו

 | | ,.,םייה

 ןעגָאז רהיא לוק גירעזייה ַא טימ טנעפ ,ןערעוו טשימוצ טנעלפ רע

 ...פָאק ןעטעדַאשטרעפ ַא טימ יװ יז ןעזָאלרעפ ןוא "טכַאנ עטוג

 ךיז ןעלדיז רע טנעלפ ןַאד ,ךיז וצ ןעמוק רע טנעלפ טשרע ןעסיורד ןיא

 ,ןעמונעגמורַא טינ יז טָאה רע םורָאװ ,"לעזע , ,"טָאידיא, ךיז ןעפור ,ןיילַא

 רעד ןוא ; יז טבעיל רע גידוז יו ,סייה יװ ,טגָאזעג טינ יז טָאה רע סָאװרַאפ

 ,להָאמ ןעטייווצ םעד זַא ,טרָאװ ַא ןעבעג ךיז טנעלפ רע זַא ,ןעוועג זיא ףוס

 ...סעלַא ,סעלַא ןערהעלקרע רהיא סיוועג רע טעוװ ,ןייז רהיא ייב טעוו רע ןעוו

 ענייז ןיא יז טלַאה רע ױזַא יו ,רהָאלק ןעלעטשרָאפ ךיז רע טנעלפ ייברעד

 "רעוו ענעהש ...רהיא וצ טדער רע סָאװ ןוא רהיא וצ טדער רע יו ,סמערָא

 ..1 ייז ןופ טקיצטנע ןייֵלַא טרעוו רע ,רעט

 טלָאװעג טָאה רע רונ יו ,לָאמ ןעטירד םעד יא ןעטייווצ םעד יא -- רעבָא

 ױזַא ,רעטרעוו עגיטכיר יד טרָאד ןופ ןעזָאלוצסױרַא םוא ,?יומ סָאד ןענעפע

 -- ץיה ַא ןוא טלעק ַא ,שינעלסיירט ַא ,שינרעטיצ ַא טלהיפרעד רע טָאה דלַאב

 ...ו ןייטשטָאר רעכילקילגנוא

8 

 רע טָאה ,ן'ַאנעלעה רענהעש ןייז וצ גידנעהעג ,דנעבַא םענעי ןיא ןוא

 רע טָאה ,סנעטשרע - .ןעבעל ןייז ןיא לָאמנייק ךָאנ יו ךילקילנ טלהיפענ ךיִז

 ,ןערעטלע ענייז ןופ דנַאלסור ןופ ףעירב ַא ןעמוקעב היופ-רעד ןיא טנייה

 ,טקנעבעג קרַאטש טָאה רע עכלעוו ךָאנ ןוא טבעילעג סייה טָאה רע עכלעוו

 ,ןעזעלעג ןעגנוטייצ יד ןיא טנייה רע טָאה ,סנעטייווצ .דנוזעג ןענייז ייז זַא

 רע טָאה ,סנעטירד ,ןוא ןָאיצוטיטסנַאק ַא ןעבעגעג טרעוו דנַאלסור ןיא זַא

 "עג ךיז טָאה םהיא יו ,עטונ ַא רהעז ,גנולהעצרע עיינ ַא טנידנעעג טנייה

 עטכישעג עגירעיורט ַא טרעדלישעג רע טָאה גנולהעצרע רעזעיד ןיא ...טכַאד

 ןיא רהיא םימ טיײברַא סָאװ ,ןַאמנעגנוי ַא טבעיל לעדיימ ַא .עבעיל ַא ןופ

 .קירבַאפ רעניבלעז רעד ןופ לעדיימ רעדנַאנַא טבעיל רע רונ ,קירבַאפ ןייא

 ןיא ףיז ייב םירוסי ערהיא טכָארנעב ,ליטש טדייל ,סע טהעז ?עדיימ סָאד
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 ,..טפיג ךרוד ןעדייל ערהיא ןופ ךיז יז טיירפעב ףוס םוצ ןוא ןעצרַאה

 דענג טָאה -- "ןעבעיל ןעק ןעמ ףעיט יוװ ,אנעלעה ענהעש יד ןהעז לָאז,

 רע רונ יװ זַא ,ןעסַאלשעב ךיז ייב טָאה ןוא רעכילקילג א ןייטשטָאר טכארט

 ,ןעגָאז רהיא רע טעוו ךיילג ױזַא ,גנולהעצרע יד ןעזעלרעביא רהיא ריפ טעוו

 טָאה גנולחעצרע ןייז ןופ ןידלעה רעד ןופ עבעיל רעבלעז רעד טימ טקנוּפ זַא

 רהיא סיוועג רע טעוװ טנייה רעבָא ...בעיל ךיוא ,ן'ַאנעלעה ענהעש ןייז ,יז רע

 טנייה .,,הטומ ַאזַא ,טפַארק ַאזַא ךיז ןיא רע טלהיפ טנייה ...ןענָאז ןענעק סע

 ...! ךילקילנ ױזַא ,ךילקילג ױזַא רע זיא

 א ןעװעג זיא ןעסיורד ןיא .ןעבעיז ְךָאנ בלַאה םורָא ןעוועג זיא סע

 עשירטקעלע יד .עדנוזעג ַא ,ענייר ַא ןעוועג זיא טפול יד ; טסָארפ רענעקורט

 יש ,עגנַאל ךיז ןופ גידנעפרַאװ ,ןעסַאנ יד ןעטכיולעב לעה ןעבָאה ןערַאנָאפ

 {שֿבייהעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךיור ןעלייז יו ,סנעטָאש עצרַאװש ,עגידנערעט

 -ַאמ יד ןופ רעטסנעפ עסיורג יד ..,לעמיה ןעטנערעטשעגסיוא ,ןערהָאלק םוצ

 ןעוועג טייזעב ןענייז ,רעזייה-עפַאק יד ןוא ןענַארָאטסער יד ןופ ,ןעניזאג

 ןעטייוו ןופ ןעקנואוועג ןעבָאה סָאװ ,ךעלעּפמעל עשירטקעלע ענידנענערב טימ

 ןערַאטַארט יד ..תונבל עניילק יו ,ןעטכיולעג ןעבָאה ןוא ךילהערפ ױזַא

 ןעטייז עלַא ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ טימ ןעוועג טקַאּפעג ןענייו

 -טָאר יו ,ןוא טבעלעג ןוא טכַאקענ ָאד טָאה סעֶלַא .ןעטייז עלַא ןופ ןוא

 יד ...ןעבעל םענהעש םעד טימ טהערפעג ךיז ,טכַאדעג ךיז טָאה ןענייטש

 ,זלַאה ן'פיוא ךאלברעק טימ ערעדנַא ןוא ,ךאלענעוו טימ ערעדנַא ,סרעלדעּפ

 ןעירשעגסיוא ןעבָאה ןוא ןערַאוטָארט יד ןופ ןעטייז יד ייֵב ןענַאטשעג ןענייז

 א ,ןעמיטש עגידעכליה עגנוי ןופ יירעדייר ַא ,?עמוט ַא ...תורוחס ערעייז

 -הָאפייברעפ ןופ ןעגנילק ַא ,ךאלדיימ עגנוי ענידנעהעגייברעפ ןופ רעטכעלענ

 ןיא טשימענפיונוצ ךיז טָאה סעלַא סָאד -- ,סראק רעדליּפעג ַא טימ ענידנער

 וינ םעד ןופ ןעסַאג עגנע יד רעביא ןעפָארטענ ךיז טָאה ןוא רעדליּפעג ןייא

 טכַאנ רענידרעטניוו רערהָאלק רעניזָאד רעד ןיא לַאטרַאװק ןעשידיא רעקרָאי

 ןופ הטימעג ןעכילקילג םעד וצ טסַאּפענוצ ױזַא ךיז טָאה ,ךילהערפ ױזַא

 ,'אנעלעה רענהעש ןייז וצ טלייאעג טָאה רעכלעוו ,ןע'ניײטשטָאר רעזנוא

 סע טוג יװ ,וינעטָאג, : ןעסירעגסיורַא גידנעליוו טינ ךיז טָאה םהיא ייב זַא

 ...} ןעבעל וצ זיא סע םוג יוװ ,ןעבעיל וצ זיא

 ןעגיוא ענייז רַאפ ןוא טָעיִלוהענ ןוא ןעגְנוזעג סעִּפע טָאה המשנ ןייז ןיא

= 
 ִכ =
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 בעיל ױזַא ן'אנעלעה רענהעש ןייז ןופ דליב עדנעצייר טָאד טבעוושעג טָאה

 : לוק ן'םיוא טעשטּפעשענ רע טָאה ןעּפיל ענידוז טימ ןוא ,ףילהערפ ױזַא ןוא

 | .. ! ךיד בעיל ךיא ! ערעייהט ןיימ ,ךיד בעיל ךיא,

 קלָאפָאפ ןיא זיוה-טנעמענעט רעסיורג רעד ןופ ריהט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ

 יד סקַאמ ןעפָארטעגנָא םיצולּפ רע טָאה ,טניואוועג טָאה יז ואוו ,טירטס

 טָאה רע ןוא ,ן'ַאנעלעה רענהעש ןייז ןופ ןעגנַאנעג זיא סָאװ ,על'הפוע

 ,טגערעגפיוא קרַאטש ןערָאװעג זיא ןוא ןָאהטעג לעסיירט ַא ךיז

 ןיײטשטָאר טָאה -- *! עניבוד ,רעהַא ךיד טּפעלש לעמייט ַא ריפ סָאװ,

 * טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא ,ןעסקַאמ ןענעוו רעטציירוצ ַא ןָאהטעג טכארט ַא

 ...ןעטצעל םעד ןעזָאלוצכרוד םוא ,ריהט רעד ייב

 זַא ,ןעירשעגסיוא סקַאמ טָאה -- ! ןַאמסדנַאל ,דנעבא ןעטונ ַא ,אה --

 יד טימ םינּפ רעטיור ,רעדנוזעג רעצנַאג ןייז ןוא ,ןהעזרעד םהיא טָאה רע

 .ןעלביימש ערטיכ ןעמונעג ןעבָאה ןעגיוא ערַאס עסיורג יד טימ ןוא ןעּפיל עניד

 ןוא טוה רעיינ ַא ןיא ,ָאטלַאּפ םעיינ ַא ןיא טצוּפענסיוא ןעוועג זיא רע

 טסעפ טָאה ןעגַארק רעגידנעהעטש רעכיוה ַא .הושדדנַאה עטריקַאל עלעג ןיא

 -ייוו ,עקיד ןייז טרַאּפשענרעטנוא טָאה ןוא זלַאה ןעדנוזעג ןייז טּפַאכעגמורַא

 ,רעסייוו ןוא רעקיד ְךָאנ טקוקעגסיוא םעד ךרוד טָאה סָאװ ,עדרָאמ עס

 טינ ַא טימ טגָאזעג רעדעיוו סקַאמ טָאה -- ? ן'ַאניל וצ טהעג רהיא --

 טהעג יז רעבָא ,םייה רעד זיא יז -- לוק ןיא עינָאריא רענעטלַאהעברעפ

 | ...קעװַא דלַאב

 טכארט ַא ןײטשטָאר טָאה -- "! קייב רעד ,טצוּפעגפיוא ךיז טָאה רע יו

 -םיוא רעטקיטשרעפ טימ רענהייצ יד ןעשיווצ טדערעגסיױרַא ןוא ןָאהטעג

 | | ; גנוגער

 ...} טכַאנ עטונ ,ן'אניל וצ ,עי ,עי --

 -ניירא טינ טציא ייס יו יס ךייא טעװ יז ? ךיז רהיא טלייא סָאװ --

 ...ןֶא ךיז טוהט יז .,רעמיצ ןיא רהיא וצ ןעזַאל

 טימ טרעפטנעעג םהיא ןײטשטָאר טָאה -- !סענזיב ערעייא טינ --

 .ּפערט יד ףיוא ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא ,סעכ

 טינ דַאילס ןייק ןיוש טציא זיא הטימענ ןעכילקילג ןענידרעהירפ ןייז ןופ

 ךיז טָאה ,זייב ,טציירוצ ןעוועג טציא זיא רע .המשנ ןייז ןיא ןעבילברעפ

 "עג רהיא וצ טָאה רע ןעכלעוו טימ ,ןַאט סע'סקַאמ ןופ טגידיילעב טלהיפעג
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 -סיוא ױזַא ןעוועג רחיא ייב טנייה זיא ,סקַאמ ,רע סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,םדער

 ...דנייפ ןעטסגיטולב ןייז יו ,טסַאהעג, טסַאהעג םהיא טָאה רע .,.טצוּפעל

 "! עניבוד ַאזַא ,םכח ַא ךיוא ...רימ ןופ ךיוא טכַאל רע ,עלומַאכ ַאזַא,

 ןעטפניפ ןופ ּפערט יד רעביא גידנעזיירּפש ,טכארטעג רע טָאה -- ,ךא,

 -- ,ךאד ןעמאס ן'רעטנוא רעמיצ ס'ַאניל ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו ,קָאטש

 םהיא טימ טאהעג טינ רהעמ טלָאװ ןוא טגלָאפעג ךימ טלָאװ ַאניל ןעוו ,ךַא

 ַא ראמ סָאװ .ןעוועג רַאבקנַאד ױזַא רַאפדעד רהיא טלָאװ ךיא ,ןָאהט וצ

 זיא רע ...ןעשנעמ ַאזַא ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעבָאה יז ןעק ןעגינעגרעפ

 טינ טימ ,ךערפ ...! סעלַא סָאד ןוא ,קייב רעבָארג ,רעדנוזעג ַא ,ןהעש טינ

 "...ןערינַאמ עטעילבוהעגמורַא

 ןײטשטַאר ,רע ןעגיוא ענייז ראפ ןעטַָארטענסיױרא זיא םעד תעב ןוא

 ,ןעּפיל עבָארג ענייז ,םינּפ ךיילב ,רענָאמ ןייז : סיוא טהעז ןיילַא רע יו ,ןײלַא
 -עדעינ ןייז ,ףאלכעל עסיורג ייווצ טימ ּפָאנק א יװ ,זָאנ עטיירב עצרוק ןייז

 ןייז ןוא םהיא ףיוא רָאה עצרַאװש עטרעטנַאלּפוצ יד טימ ןערעטש רעגיר

 רעלָאמש רעד טימ ןוא ןעלסקַא עלָאמש יד טימ ,ל'רוגיפ עקניניילק עצנַאג

 .ןילַא ךיז טימ ןעדעירפוצנוא גיד'ארומ ןעבילבעג זיא רע ןוא -- ,טסורב

 -עיט א טקנוטעגּפָא ךיז טָאה ןעגיוא עצרַאוװש עט'םולח'רעפ ענייז ןיא

 ןעגיד'תונמחר אזַא טימ טמירקרעפ ךיז ןעבָאה ןעּפיל ענייז ןוא טעמוא רעפ

 0 .לעביימש

 ןעפעיט ןוא סורדרעפ טימ ןָאהטעג טכארט ַא רע טָאה -- "לעפייט

 ,,,} ןױשרַאּפ רענידלַאװג ןייק טינ ךיוא ןיב ןיילַא ךיא , -- גאטחעוו

 .טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא רעמיצ ס'ַאניל ןופ ריהט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע

 ,רעמיצ ןופ ?וק רענרעכליז ס'ַאניל ןעפורענּפָא ךיז טָאה -- ! ןיא םאק --

 .ןירַא זיא ןוא ריהט יד טנעפעעג טָאה רע

 טימ ,עטּפָאק ַא ןהֶא ,טעסרָאק ַא ןיא ?עניּפש ן'רַאפ ןענַאטשעג זיא יז

 עננַאפ ערהיא טמאקעגרעדנַאנרעפ טָאה ןוא סמערָא ןוא סעציילּפ עטעקַאנ

 -רעטנוא ןעוועג ןענייז טסירב עגנוי ,עסייוו ,עטרַאצ ערהיא  ,רָאה עדנַאלב

 ןעמוטש א טימ טקוקעגסױרַא טרָאד ןופ ןעבָאה ןוא טעסרָאק םעד ןופ ןעביוהעג

 ...רעביוצ

 טימ ךיז טָאה ,ןָאהטעג יירשעג ַא ןעקָארשוצ יז טָאה ,םהיא ןהעזרעד
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 א ךיז ןוא טעשטרָאקענפיונוצ ךיז טָאה ,טסירב יד טקעדרעפ דנעה עדייב

 ,עלעקניוו א ןיא ןָאהטעגנ ףרָאװ

 טקוקעג טָאה ,ןערָאװעג טשימוצ זיא ,ןעקָארשרעד ךיוא ךיז טָאה רע
 טָאה ןוא ,לעגניא-רדח רעטנידניזרעפ ַא יו ,טמהעשרעפ ענָאלדָאּפ רעד ףיוא

 | ...ןעגָאז וצ סָאװ ,ןָאהט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ
 דלודעגנוא טימ ןעירשעגסיורַא ףוס םוצ יז טָאה -- !סױרַא טהעג --

 רהיא טעװ ןַאד ,ןָאהטנָא ךיז רימ טזָאל ?רהיא טהעטש סָאװ -- ?וק ןיא

 ! ןהעגניירַא

 ןוא רָאדירָאק ןיא סױרַא זיא ,ןָאהטעג לעכיימש ַא טמחעשרעפ טָאה רע

 ...ןָאהטנָא ךיז טעװ יז זיב ןעטרַאװ ןעמונעג טָאה

 ןיא םהיא סָאװ ,קנַאדעג רעטשרע רעד זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע זַא

 ןייז ןערעה ןעלעוו טנייה יז טעװ וצ ,םעד ןעגעוו ןעוועג ,חומ ן'פיוא ףױרַא

 ןעלעוו טינ טעװ ןוא סעכ ןיא םהיא ףיוא טציא יז זיא רשפא ; גנולהעצרע

 -עגנָא ךָאד טָאה רע :גידלוש טינ ךָאד זיא רע רעבָא ...ןערעהסיוא םהיא

 | ..! ןהענניירא ןעסייהעג םהיא ךָאד טָאה יז ןוא רהיט ןיא טּפַאלק

 -ענייברעפ ןעגיוא ענייז רַאפ ךיז טָאה ,םעד ןענעוו גידנעטכארט ,ןוא

 ,עדנור ,עטעקַאנ ערהיא טימ ,ןהעזעג סָאװ-רונ יז טָאה רע יו ,יז ןעגָארט

 עטרַאצ ,עדנור ,ענעבייהעגרעטנוא יד טימ ,סמערא ןוא סעציילּפ עסייוו ,עלופ

 טָאה רע ןוא ,טעסרָאק ן'רעטנוא ןופ סיױרַא ןעמוק סָאװ ,טסירב עכייוו ןוא

 ןעכילניואוועג טינ ןעקרַאטש ַא ןופ טעדנעלברעפ יוװ ,ןעניוא יד טכַאמענוצ

 ןוא קילג טימ ןענייש ןעמונעג טָאה םינּפ ךיילב רעגָאמ ןייז ןוא ,קסַאילב

 ..:תולעּפתה רעקרַאטש

 {ןעבָאה ןעניוא ענייז ןוא ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז רע טָאה םיצולּפ ןוא

 א טימ יװ ,ןערָאװעג טקעדרעפ ןיא םינּפ ןייז ןוא גיהורנוא ןעקוק ןעמונעג

 .ןעקלָאװ ןעצרַאװש

 ,טנעגענעב םהיא טָאה רע תעב ,סקַאמ ןזַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה רע

 ...ןָא ךיז טוהט יז זַא טגָאזעג םהיא טָאה

 ...1? בייל עטעקַאנ רהיא ןהעזעג טינ ךיוא ,סקַאמ ,רע טָאה וצ

 -עג ,טגידיילעב ,ןע'נײטשטָאר ,םהיא טָאה ןיילַא קנַאדעג רעזעיד טָא

 ..עגושמ םהיא טכַאמ
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 נייא םהיא טָאה ןוא רהיט יד טנעפעעג ַאניל טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 ,רעמיצ ןיא רהיא וצ ןעדַאלעג

 ןעגַארק ןעסייוו ַא טימ ,דיילק ץראווש ַא ןיא טצוּפעגסױא ןעוועג זיא יז

 -רעפ ןיוש יז טָאה ,ןעוועג גיטנעק זיא סע יוװ ןוא ,זלַאה ןעטראצ רהיא םורַא

 םהיא וצ טלעכיימשעג שיבנג טָאה יז ...קערש ןענידרעהירפ רחיא ןָא ןעסעג

 עסייוו יד ףיוא ףאלעבירנ-ןח עוועזָאר יד טימ ?'םינּפ בעיל ,דנור רהיא טימ

 גידנעזייװסיורַא ןוא פיל עטשרעביוא רהיא גידנערעשַאקרעפ ,ןעקַאב עלופ

 | ...ךאלעדנייצ עפראש עסייוו ערהיא

 -טָאר ןיא ,?'םינּפמ גידנעכאל ,ךילהערפ רהיא ףיוא טציא גידנעקוק ןוא

 רעד ףיוא רעטכייל ןוא רעכילהערפ ןערָאװעג נידנעליוו טינ ןייֵלַא ןע'נייטש

 ..טלעכיימשענ ךיוא טָאה רע ןוא המשנ

 םיצולּפ יז טָאה -- ! ןעקָארשעגרעביא רעהירפ ךימ רחיא טָאה ,יוא --

 ,רעטכעלעג ןרעבליז רהיא טימ טכַאלוצ ךיז טָאה ןוא טגָאזעג

 ןעטמהעשרעפ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה -- גידלוש ךיא ןיב סָאװ --

 טנַאזעג רימ טָאה רהיא ןוא רהיט ןיא טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא -- לעכיימש

 ...ןעסיוו טנעקעג טינ ךָאד בָאה ךיא  ,"ןיא םַאק

 ,..םהיא ייב טנערב םינּפ רעד יוװ ,טלהיפרעד רע טָאה ,סע טנָאזעג ןוא

 םהיא ףיוא טָאה ןוא ןעפורענּפָא ךיז יז טָאה -- טניימעג בָאה ךיא --

 .ןערָאװעג ןעגיװשנַא זיא ןוא ענימ רעמייהעג ַא סעּפע טימ ןָאהטעג קוק ַא

 ? טניימעג רהיא טָאה סָאװ --

 -ננַאל טדערעגסױרַא יז טָאה -- שנעמ רענענייא ןַא טּפַאלק סָאד זַא --

 ןעמייהעג א ,םעיינ ַא טימ גידנעלבכיימש ןוא רעדנוזעב טרָאװ סעדעי םאז

 ךיא בָאה רַאפרעד -- :ןהעזעג טינ רהיא ייכ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,לעכיימש

 .*! ןיא םַאק, טגָאזעג

 -נעיורפ ַא וצ ,ןָאזרעּפסנַאמ ַא : ןייז סע ןעק רעוו ! שנעמ רענעגייא ןַא,

 םהיא ייב טָאה ץרַאה סָאד .חומ ןייז ןיא ןעניולפעגנכרוד זיא -- "? רעמיצ

 ...טייקניהורנוא ןימ ַא סעּפע טלהיפרעד טָאה רע ןוא ןָאהטעג רעטיצ ַא

 ןוא ןעטסיירט טבורּפעג ךיז רע טָאה "! יז ןעק ךיא ,סַאּפש טכַאמ יז,

 .ןעגיהורעב טנעקעג טינ ךָאד ךיז טָאה

 ?יטש רע טָאה -- ?"שנעמ רענענייא , ןייק טינ ךייא ןיב ךיא ןוא --

 .ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש םענעגנואווצעג ַא טימ טנערפעג
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 ןיא ךיילג םהיא גידנעקוק ,טרעפטנעעג יז טָאה -- !ןיינ ?רהיא --

 ,טעָאּפ ַא רונ םייז רהיא -- ןעגיוא עגידנעלכיימש-שי'בנג ערהיא טימ םינּפ

 ןעביירש טינ ןעק רעניימ ."רענעגייא  ןיימ טינ רונ ,שנעמ ַא ךיוא םגה

 ןעלהעצ ןעק ןוא ווילס "ןעשיטייל , ַא ןעבַאמ רע ןעק רַאפרעד ,תוישעמ ענייק

 ןופ ןָאדַאל םעד רעביא רעגניפ ַא טימ ןעהערד ןעמונעג טָאה יז) ! ָא-סָאד טָא

 ,עקנידנור יד .,.ףיא ןיימ סָאד טָא (ךאלעדער לעטנעה רעדנור ,רעניילק רהיא

 ...! עקיתוּפ יד ,ינָאמ : עגידעגנילק יד

 טסיירטעג ףךיז רע טָאה "! בנג רעבעיל רעד ,טסַאּפש יז ,טסַאּפש יז,

 סעּפע טלהיפעג רע טָאה רעבָא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא תובשחמ ענייז ןיא

 ...להיפעג ןערעווש ןעמהענעגנַאנוא ַאזַא

 טכליהעגּפָא טָאה רענייז רעטכעלעג רעזעיד ןוא ,טכַאלוצ ךיז טָאה רע

 ...ךילריטַאנ טינ ױזַא ,דמערפ ױזַא ןערעיוא ענעגייא ענייז ןיא

 רע טָאה -- ןעצייר רימ טימ רעדעיוו םינּפה ךיז רהיא טליוו טנייה ---

 גידנערַאטס ןוא טשימוצ בלַאה רהיא ףיוא גידנעקוק ,?יטש טדערעגסיורַא

 "רעפ ךיא ,ןהעג טינ רעבָא סע טעװ טנייה -- :ףךילחערפ ןעלכיימש וצ ךיז

 ןוא רעמיצ ןעטימ ןיא להוטש ַא ףיוא טצעזעגנ ךיז טָאה רע) !ךייא רעכיז

 (סַאּפש םהיא ןופ טכַאמ יז זַא ,רערעכיז ןערָאװעג עקַאט רע זיא זייווכעלסיב

 ןייז ףיוא ןוא רעיירפ ןעדייר ןעמונעג ןיוש רע טָאה -- ךייא ןעק ךיא ,הֶא

 העז ךיא -- :ל?לעכיימש רעטרַאצ ַא ןעסָאגוצ ךיז טָאה םינּפ רעגָאמ ךיילב |

 ! ַאנעלעה ענהעש ,ןערַאנ טינ ןיוש רהיא טעוו ךימ ...ףרוד ןוא ךרוד ךייא

 "םיפ ערהיא הוא גידנעצנַאטרעטנוא ,לוק ן'פיוא טכַאלוצ ךיז טָאה יז

 .טסורב יד רַאפ דנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ךאכ

 ...1 םולח ןיא ...רונ ,סעלַא טהעז רהיא -- טעָאּפ ,טעָאּפ ,ךַא --

 -סיוא רהיא ףיוא טָאה רע עכלעוו ,ןעגיוא עשירַאנ יד טקרעמעב ןוא

 | .טכַאלוצ רעכעה ךָאנ ךיז יז טָאה ,טלעטשעג

 בלַאה ַא טכַאמעג טָאה ,רעטכעלעג רהיא ןעכַארברעטנוא יז טָאה םיצולּפ

 | : טגָאזעג טָאה ןוא ענימ עטסנרע

 ..ןעטכענ טייז ןתח ַא ןיוש בָאה ךיא ,ןײטשטָאר רעטסיפ ,טסנרע --

 טּפַאלק רע זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,רהיט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רהיא ןעוו

 ןתח םענעגייא ןַא ,תמא טינ ..,"ןיא םַאק, טגָאזעג ךיא בָאה רַאפרעד ןוא סע

 | ..י ךיוא ןָא ךיז טוהט ןעמ ןעוו ,םור ןיא ןעזָאֿ?נײרַא ךָאד ןעמ געמ
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 טָאה ןוא ןעגיוא עטערישטשענסיוא טימ רהיא ףיוא טקוקענ טָאה רע

 רעד ןיא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןערעיוא ענייז טביולנענ טינ

 ,טצכערקעג טקיטשרעפ סעּפע המשנ ןייז ןופ שינעפעיט !

 סָאװ ,לוק ַא טימ טלעמַאטשעגסױרַא רע טָאה -- ? ןתח ַא טָאה רהיא --

 .טרעהעג םיוק טָאה ןעמ

 גידנעלכיימש ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ? סָאװ ,טייצ טינ רשפא .סעי --

 רעביא ,דיומ עטלַא ןַא דלאב ןיוש ןיב ךיא -- : עלעכיימש ןעשי'בנג רהיא טימ

 זַא ,"אנעלעה ענהעש , ןעפור טינ רחעמ ןיוש ךימ טלָאז רהיא ...! ןהעצניינ

 ..ךייא וצ גיטכיזרעפייא ןערעוו ןתח ןיימ טעװ טינ

 ,טכארטעג טָאה ,רענניפ ַא טימ ןָאהטעג עשַארטס א ייברעד טָאה יז --

 ןוא "!ןעמעוװ וצ ָאד עקַאט זיא סע, :רעטכעלעג םעד ךיז ןיא גידנעקיטש

 | : רעטייוו טדערעג טָאה

 ,רעטַאעהט ןיא (* סטעקיט ךָאנ קעװַא זיא ,ןעוועג ָאד טשרע זיא רע --

 ףיז יז טָאה -- ?ךייא טימ זיא סָאװ ...רעטַאעהט ןיא טנייה ןעהעג רימ
 טלעטשעגסיוא טָאה ןוא ל?וק טרעדנואוורעפ א טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ

 .ןעגיוא עטצָאלגעגסױא םהיא ףיוא
 ,פיומ ןעטנעפעעג טייוו ַא טימ ,טיוט רעד יוװ ךיילב ,ןעסעזעג זיא רע

 ,טמעהטָאעג רעווש טָאה ןוא רהיא ףיוא טערישטשעגסיוא ןעניוא יד טימ

 טימ םהיא וצ טעדנעוועג רעדעיוו ךיז יז טָאה -- ? קנַארק טייז רחיא --

 ,לוק ןיא טייקגיחורנוא רעסיוועג א

 טכאמעגוצ טָאה ,ףָאלש ןופ יו ,טלעמַאטשעגסױרַא רע טָאה -- ? אה --

 ןוא ,ןָאהטעג רעטיצ א ןעבָאה סָאװ ,ןעּפיל יד טמירקרעפ טָאה ,ליומ םעד

 .ןערעטש םעד רעביא דנַאה א טימ ןָאהטעג רהיפ ַא טָאה

 ןוא ןָאהטעג ץכערק ַא ליטש רע טָאה -- !העװ םוחט סע יװ ,יִא --

 ףימ רהיא טעשטומ סָאװרַאפ -- :ּפָאק םעד רהיא ןופ טרהעקענּפָא טָאה
 ..19 אניל ,ױזַא

 -- ?ףךייא ךיא עשטומ סָאװ טימ 4 רענעגושמ ,ךייא טעשטומ רעוו --

 -עגנייא ןַא טימ טצירּפשעג ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא ןעירשעגסיוא יז טָאה

 ,רעטכעלעג ןעטלַאה

 .ןעטעליב (+
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 ,טרָא ןייז ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע

 טדערעגסױרַא רע טָאה -- ?ָאיֵא ,אניפ ,סַאּפש ךָאד טעַאמ רחיא --

 .,ןתח ןייק טינ ךָאד טָאה רהיא -- ;טעבעג טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ,?יטש
 ? תמא טינ

 -ַאל ןעירשעגסיוא טָאה ןוא טרעדנואוורעפ טקוקעגנָא םהיא טָאה יז --

 | : נידנעכ

 ַאזַא ,יוא ?'ןתח ַא בָאה ךיא ןַא ,טינ רהיא טביולג סָאװרַאפ רעבָא --

 םהיא טנעק רהיא ! בָאה ךיא ןתח ַא ראפ סָאװ ,ןעבָאה ךיא לָאז דלָאנ קיטש

 | ..! ןע'סקַאמ -- : ךיוא

 -נורּפשעגּפָא זיא ,רעּפרעק ןעצנַאג םעד טימ ןָאהטעג רעטיצ א טָאה רע

 סיוטש ןעקרַאטש ַא םהיא טלָאװ רעצימע יװ ױזַא ,קירוצ טירט עכילטע ןעג

 טימ ,רענעבָארגעגנייא ןַא יו ,ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא ,טסורב ןיא ןָאהטעג

 טָאה טייצ רעזעיד ןיא ..,?יומ םענעפָא ןַא טימ ןוא ןעגיוא עטערישטשעגסיוא

 ןהעזעג םהיא טָאה רע יוװ ,סקַאמ ןענַארטעגכרוד ןעניוא ענייז רַאפ ךיז

 ,ןוא ,רעטעװעטנארפעגסיוא ןַא ,רעטצופענסיוא ןא :וצרעהַא גידנעהעג

 ,ןייז רעדעיװ רע טרעה טציא זַא ,טכַאדעג םהיא ךיז טָאה סע ,גידריווקרעמ

 טינ ייס יו ייס ךייא טעװ יז ...ךיז רחיא טלייא סָאװ , :לוק ,סע'סקאמ

 ןעבָאה םעדכָאנ ךיילג ןוא ."ןַא ךיז טוהט יז .םור ןיא רהיא וצ ןעזָאלניירַא

 ,סמערָא ןוא סעציילּפ עטעקַאנ ס'ַאניל ןעגָארטעגכרוד ןעגיוא ענייז רַאפ ךיז

 ןעמונעג םהיא ייב טָאה ּפָאק רעד ןוא ,טסירב עטרַאצ ,עסייוו ,עגנוי ערהיא

 ...ןעהערד ךיז

 : לוק ןייז טימ טינ ןעיירש ןעמונעג רע טָאה ?הָאמ ןייא טימ ןוא

 ַא ןיא רע !ןייז טינ ןעק סע !ןעגיל ַא ,אניל ! ןעגיל ַא זיא סָאד --

 ןיא ,לוק ַא טימ ןעטעב ןעמונעג םיצולּפ ךיז רע טָאה -- ַאניל } גנוי רעבָארג

 טכַאלעג טָאה רהיא זַא ,טגָאז -- : ןערהערט ןעננולקעג ןעבָאה סע ןעכלעוו

 טנעקעג עגר ַא הוא בָאה ךיא ןעוו ,טָאידיא ןַא ןיב ךיא זַא ,טנָאז ,רימ ןופ

 ,ךייא טעב ףיא ,טגָאז !ןתח רעייא ןיא גנוי רעבָארג רעד טָא זַא ,ןעביולג

 / *! טינ ךימ טעשטומ
 ןָאהטעג ּפַאכ ַא יז רע טָאה ,טוהט רע סָאװ ,גידנעסיוו טינ ןייֿלַא ,אד ןוא

 ןיא ןעקיטש ןעמונעג יז טָאה ,טפַאשנעדייל רענעגושט ַא טימ עילַאט םורַא

 ..רעייפ טימ גידנעמעהטָא ,ןעשוק ןוא סמערָא ענייז
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 סמערָא ענייז ןופ ןעסירעג ךיז טָאה ,ןָאהטעג יירשעג ַא ןעקָארשוצ טָאה יז
 = ..םינּפ ן'רעביא סנעגיובנעלע יד טימ ןעגָאלשעג םהיא טָאה ןוא

 טָאה םינּפ רעד .סמערָא ענייז ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז יז טָאה ףוס םוצ
 ערהיא רעביא ןעטָאשוצ ךיז ןעבָאה רָאה עדנַאלב יד ,טנערבעג רהיא ייב
 טָאה יז ןוא טעשטשילבעג טגערעגפיוא ןעבָאה ןעגיוא עיולב ערהיא ,סעציילּפ
 ...טמעהטָאעג רעווש

 -- םעהטָא םעד גידנעּפַאכּפָא ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- רהיא טגַאװ יו --
 ! םור ןיימ ןופ סױרַא ךיילג טהעג

 ךיא ; בעיל ךייא בָאה ךיא -- ,טצכערקעגסױרַא רע טָאה -- ,אניל --
 ןופ ןעמהענקעווא ךייא לָאז רעדיינש רענערָאבעג א זַא ,ןעזָאלרעד טינ לעוװ
 -ילטפַאשנעדייל רע טָאה -- ! ךילקילג ןעכַאמ ךייא פעוו ךיא ,אניל ..! רימ
 .ןעירשעגסיוא

 א טימ טרעפטנעעג יז טָאה -- ! ךייא ךיא גָאז ,םור ןיימ ןופ סױרַא --
 טנערעל ; ךילקילג רעהירּפַא ךיי ז טכַאמ -- ,גנוגערפיוא ןופ ?וק גידנערעטיצ
 ,טייז רהיא סָאװ ץ? רהיא ,ווילס ןעגידנעטשנַא ןַא ןעכַאמ רעהירפַא סיוא ךיז
 ...| טָאידיא רהיא ,רעּפעלש רהיא

 רעהירפ זיא רע רעגָאמ ןוא ןיילק יו ןוא טעשטרָאקעגּפױנוצ ךיז טָאה רע
 ןיילק א יוװ ,רערעגָאמ ךָאנ ,רענעלק ךָאנ ןהעזעגסיוא טציא רע טָאה ,ןעוועג
 רעד ; דניק ט'הרצרעפ ,ךילקילגנוא ןַא יװ ,ןהעזעגסיוא טציא רע טָאה דניק
 ,גָאטהעװ ןעכילקערש ןעפעיט ןופ יו ,טמירקרעפ םהיא ייב ךיז טָאה םינּפ
 יד טימ טלעטניּפעג ןוא ךילקילגנוא ױזַא רהיא ףיוא םקוקעג טָאה רע ןוא
 ...ןעגיוא

 גיוט סָאװ, -- גנולפייווצרעפ טימ טכארטעג רע טָאה -- "? רָאנ יױזַא
 ןענעק ןעמ ףרַאד ווילס ןעגידנעטשנַא ןַא ,טנאלאט גיוט סָאװ ,רוטַארעטיל
 ...19 ןעבעל אזַא גוט סָאװ ...! ןערעוו טבעילעג ןעמ ןעק ןַאד ,"ןעכַאמ

 טצכערקעג טָאה -- 1? ןעבעל טציא ךיא ןעק יו ? ןעבעל ךיא ףראד סָאוװ
 ...המשנ ןייז ןיא טלעפייווצרעפ

 -ָאסרעפ ַא ןוא רעמיצ ןיא ןעפַאלעגניירַא סקַאמ זיא טייצ רעזעיד ןיא
 .רעטַאעהט ןופ ןעטעליב יד דנַאה ַא ןיא גידנעטלַאה ,רעטעּפ

 ןעגיטעפשרעפ ,טינ זַא !לענש ?גיטרַאפ טינ ךָאנ םסיב וד ,ַאניל --
 .ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! טקַא ןעטשרע םעד רימ
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 טּפַאכעגמורַא ךיז טָאה ןוא םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה ַאניל

 -  .זלַאה ןייז םורַא דנעה עדייב טימ

 .ןעמוקעג טזיב וד סָאװ טּוג -- ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ,סקַאמ --

 ,.! םור ןופ ןהעגסיורַא לָאז רע ,טָאידיא םעד גָאז

 רע ;ןתח רהיא וצ טדער יז סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה ןײטשטָאר רעבָא

 טָאה סָאװ ,םינּפ טיור ,טיירב ןייז ,ןע'סקַאמ ,םהיא ןהעזעג רונ טציא טָאה

 םהיא טלַאה אניל יװ ןוא ,גנורעדנואוורעפ טקירדעגסיוא טונימ רעזעיד ןיא

 ,..ולַאה םורַא

 ,ךילקילגנוא ױזַא ,ךַאוש ױזַא ,ןיילק ױזַא טלחיפענ ךיז טָאה רע ןוא

 טלָאװ ,בורג ַא טנעפעעג םהיא רעטנוא ךיז טלָאװ טונימ רעזעיד ןיא ןעוו זַא

 "ייב ערעייז ןופ ןעדניוושרעפ וצ יבא ,ןעגנורּפשעגניירַא ןיהַא החמש טימ רע

 רענעטָארטוצ ַא יװ ...ַאזַא ןהעז טינ םהיא ןעלָאז ייז יבַא ,ןעגיוא סנעד

 סופ רערעווש א ןופ ןעטָארטוצ ,םערָאװ ַא יו ,טלהיפעג ךיז רע טָאה םערָאװ

 ...ןעשנעמ ןעקרַאטש שיזיפ ַא ןופ

 ַא ,ליטש ףךיז רע טָאה ,רוכיש א יוװ ,סיפ יד ףיוא ךיז גידנעלקַאש ,ןוא

 ןרהיט םוצ טע'בנג'עגוצ ,רערעגָאמ ַא ,רעקניניילק ַא ,רעטעשטראקעגפיונוצ

 ןוא ...רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא דנעה ענידנערעטיצ טימ טנעפעעג רהיא טָאה

 ,םיטש רעווָאסַאב ןייז ףיוא ןעכַאל סע'סקַאמ טרעהרעד ךיז טָאה םהיא רעטניה

 ....| ַאניל ןופ רעטכעלעג םענרעבלעז םעד טימ טשימוצ

 ,םהיא ךָאנ רעטכעלעג סָאד ןוא ּפערט יד ןופ ןעפיול ןעזָאלעג ךיז טָאה רע

 .,.םהיא ךָאנ ,םהיא ךָאנ

 ,ןילקורב ,1906 ,4 רַאונַאי



 ,מלעכיימשעג רעדעיוו טָאח רע ןוא

 טלַאפ עענש א ,דניוו רעטלַאק ַא טפייפ ןעסיורד ןיא  .דנעבא רעטניוו ַא

 סעּפולס יד ןָא ,טייז ַא ןֶא תורוש עמורק ןיא םהיא טסיימש דניו רעד ןוא

 יד ןיא טרעטיצ טכיל עשירטקעלע ,עלעה-ךיליולב סָאד .ףארגעלעט ם'ןופ

 ןופ לעבענ ןעסייוו םעד ןיא סע טעדניוושרעפ ,ךיז טכַאד ,טָא : סענרעטנַאל

 ןוא םַאלּפ ַא םיצולּפ סע טוהט ,ךיז טכאד ,טָא ןוא עענש ןעדנעלַאפ םעד
 חנבל יד לָאמ סעכנַאמ יו עדארג ,לעבענ עענש םעד ףךרוד ךרוד ךיז טדיינש

 טימ ףרוד טפיול זייוונעטייצ -- לעמיה ן'פיוא סנעקלָאװ עצראווש ןעשיווצ

 דרעפ יד ןוא רעביירטנָא רעד ,רָאטקודנָאק רעד ,רַאק יד .רַאק א יירעגנילק

 -נוד ןעצשילב רַאק ןופ ךאלרעייפ יד רונ ,לעבענ-עענש םעד ןיא ןעדניוושרעפ

 -יווש סָאװ ,ךאלּפמעל עגידנענערב יוװ ןעטייוו ןופ סיוא ןעהעז ןוא סיורא לעק

 ...גנַאהרָאפ םעניד ,ןעסייוו א ןעטניה ןופ ןעטפול יד ןיא ןעמ

 טסיא ןיא ראָאלפ ןעטירד ַא ףיוא ,רעמיצ ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא ןיקסאר

 זעוורעגנ טָאה ,ןעסיורד ןיא טקוקעגסיורא טָאה ,רעטסנעפ ַא ןעבענ ,ייװדָארב

 טקוקעגסיורא טָאה ,רעטסנעפ ןופ ןעביוש יד ףיוא רעגניפ יד טימ טּפַאלקעג

 "סנעפ ןופ ןעביוש יד ףיוא רעגניפ יד טימ טּפַאלקעג זעוורענ טָאה ,ןעסיורד ןיא

 ...טפייפעגרעטנוא ךיז ראפ ?יטש ךיז טָאה ןוא רעט

 ,רעמיצ ןיא טנערבעג לעקנוד טָאה זיוה ןעטימ ןיא רענערבדזאג ןייא

 -עטניא ןעסַאלב ַא טימ ,21--20 רהֶאי ַא ןופ ןאמ רעגנוי ַא זיא ןיקסאר

 טימ ןוא ּפָאק ן'פיוא ראָאה ענערָאשעג-ץרוק ,עצרַאװש טימ ,םינּפ ןעטנעגיל

 רע .ףיורא ןעקע יד טימ טהערדרעפ ןענייז סָאװ ,סעצנָאװ עניד עקניצראווש

 ַא ייב יװ ,ךףאלטנעה עניילק עטרַאצ ראָאּפ ַא טָאה ןוא קנַאלש ןוא ךיוה זיא

 טייצ עטשרע יד ןעטילעג טָאה ,רהָאיּפ טייז ןיוש זיא אקירעמַא ןיא ,יורפ

 לעברַא ןַא ןישַאמ ן'פיוא ןעכַאמ וצ טנערעלעגסיוא ךיז טָאה רע זיב ,רעננוה

 ייב קירבאפ-ןעדמעה רעד ןיא טייברא ןענָארקעג רע טָאה ןַאד ,דמעה ַא ןופ
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 ךיז טָאה ןוא ,רחוס רעװקסָאמ ןענילָאמא ןַא -- ן'שטיווָאמָאכורעי רעטסימ

 רעיפ ףיוא "ךיז ןעיירטנייא , רהֶאֹי ייווצ ןופ טייצ רעד ןיא טייבראעגפיורא

 ךָאנ ךיז טלָאװ רע טייוו יו סייוו רעוו ןוא ...טסנעידרעפ ךָאו א ראלָאד

 טלָאװ שטיװָאמָאכורעי טנַאקירבאפ ןייז ןעוו ,לעברַא ענייז ייב טייבראעגפיורא

 ,...םיבוט םישעמלו הּפוחל יואר ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטכָאט ַא טאהעג טינ

 "ור ַא ןיא טנערעלעג טָאה ןיקסאר ,רעטכָאט ַא טאהענ טָאה שטיווָאמָאכורעי

 ןערידוטש וצ ןענַאלשעגרָאפ םהיא טָאה שטיווָאמָאכורעי .םויזַאנמינ ןעשיס

 םעדכאנ ךיז לָאז רעטכָאט ןייז זא ,יאנת םעד טימ ,ןיצידעמ גנונכער ןייז ףיוא

 ןָאהטעג ְּךֶאיֵט א השעמ-תעשב טָאה ןע'ןיקסאר ."עקרָאטקָאד יורפ , ןעפור

 -רעטייברא רעד ןיא טסואוועב ןעוועג ןאד רע זיא ,סנעטשרע .ןעצרַאה ןיא

 -עי ןוא ,טסילאיצַאס רעסייה א סלא עסַאמ רעשידיא רעד ןעשיווצ גנוגעוועב

 יו ױזַא ,קורדנייא ןַא טכַאמענ םהיא ףיוא טָאה נַאלשרָאפ ס'שטיװָאמָאכור

 רעזיד טָאה ,סנעטייווצ ; ךיז ןעפיוקרעפ וצ ןעגָאלשעגרָאפ םהיא טלָאװ ןעמ

 סעזיד .לעדיימ ַא ןופ דליב א סינכעדעג ןייז ןיא ןעפורעגסיורא גַאלשרָאפ

 ןוא ןעצרַאה ןייז ןופ סענורטס יד רעביא טּפַאלקעג טייצ עגנַאל ַא טָאה דליב

 ַא ןופ ןעוועג זיא דליב סָאד .ןעגנורעניארע סינעכעדעג ןייז ןיא טקעוועג טָאה

 ןופ טדָאטש-סטרובעג יד -- ענווָאק ןיא .ַאשַאמ לעדיימ ענירהעי גיצנַאװצ

 רהיא ןיא ךיז טָאה ,טנעקעב רהיא טימ ךיז רע טָאה -- ן'אשאמ ןוא םהיא

 רעמירָא ןַא ןאד ןעוועג זיא רע .טבעילעג ךיוא םהיא טָאה יז ....טבעילרעפ

 ךיז טָאה יז .ןירערהעלדָאנאיּפ ַא -- יז ; םויזַאנמינ סָאלק ןעט7 ןופ רעליש

 סע ןעוו ןעמוקוצנָא טמיורטעג טָאה ןוא רעטומ רעקניטלַא רהיא טימ טבעלעג

 דנעבא ןעדעי ןעמוק רהיא וצ טנעלפ ןיקסאר .םוירָאטאוװרעסנַאק ןיא זיא

 -ןצ רעייז ןעגעוו רענעלּפ ענעדעישרעפ ןעיוב ןאד ןענעלפ םהיא טימ יז ןוא

 רעד ןופ ןעפורעגסיורא ,ענעכַאהרע ןעזעוועג ןענייז רענעלּפ עזעיד .טפנוק

 ןופ ןעלהיפעג עסייה יד ןופ טציטשרעטנוא ,עיזַאטנַאפ רעכילדנעגוי רענייר

 קעװַא טעוװ רע ...םויזַאנמינ סָאד ןעגידנע טעוו רע ..,רעצרעה עדנעבעיל ייווצ

 וצ םהיא םוא ,ןענָאיצקעל רהעמ ןעמהעננָא טעוװ יז ...ןיצידעמ ןערידוטש

 עצנַאג ןייז ןאד ןעמדיוו טעװ ,טעטיזרעווינוא יד ןענידנע טעוװ רע ...ןעציטש

 ס'ַאשַאמ טעװ ןאד ןוא ..."רעדורב ןערענעלק ,ןעדנעדייל , םעד טייקניטעהט

 -אוורעסנָאק ןיא קעווא טעוװ ַאשַאמ ןוא ,םהיא טימ ןעניואוו רעטומ עקניטלַא

 ַא םהיא טימ ןעפָארטעג ךיז טָאה רעבָא ןענירעד ןעטימ ןיא ...,םוירָאט
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 יי נ ראיאט

 לָאמ א ןענופעג ןעמ טָאה םויזאנמיג ןיא ?לעקנעב ןייז ףיוא ."עירָאטסיה,

 -ָאה םויזאנמינ ןופ ?ָאװטסלַאשטאנ , יד ..."ףעירב עשירָאטסיה ס'ווָאטרימ ,

 עירָאטסיה רעזעיד ןופ אצוי לעוּפ רעד ,גנוכוזרעטנוא ןא טכאמענ דלאב ןעב

 טָאה ןעמ ןוא םויזַאנמינ ןופ ןעסָאלשעגסיױא םהיא טָאה ןעמ זא ,ןעוועג זיא

 ענעבאהרע עלא ,,,ייצילַאּפ רעד ןופ טכיזפיוא יד רעטנוא טלעטשעג םהיא

 -כַארט ןעמונעג טָאה רע ....ןעלַאפוצ ן'ַאשַאמ ןוא םהיא ייב ןאד ןענייז רענעלּפ

 םענעדלָאג רהיא טצעזרעפ ַאשַאמ טָאה לָאמנייא ןוא ....אקירעמא ןגעוו ןעט

 יוצ טָאה ,רעטָאפ רהיא ןופ השוריב ןעבילברעפ רהיא זיא סָאװ ,ןָאילַאדעמ

 -סָאק-עזייר ףיוא ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא ?עבור עכילטע ערהיא ןעבילקעגפיונ

 ןערָאװשענ ןעבָאה ייז ,טנייוו-וצ ךיז ןעבָאה ייז ,טסוקוצ ךיז ןעבָאה ייז .ןעט

 ןיא ןעמחענ וצ טרעכיזרעפ יז טָאה רע ; עבעיל עגיווע ןערעדנַא םעד רענייא

 ךארּפש עשילגנע יד טוג ןענרעלסיוא ךיז טעוו דע -- אקירעמא ןיא ךיז וצ ןעכינ

 רע טָאה רהָאי ןעטשרע םעד ...טוג ץלַא ןייז ןיוש טעוו סע ןוא טרָא ן'פיוא

 -עג ךיז טָאה ,ןעפָא ןעוועג רהיא ןעגעג זיא רע ; טּפָא רחעז ןעבעירשעג רהיא

 -עג ןענייז ףעירב ערהיא ןוא טרעפטנעעג םהיא טָאה יז .רהיא ראפ טגָאלק

 ףעוו ,רעטעּפש .ןעקנעב ןעמעיט ַא טימ ,הטומנוא ןַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוו

 רע טגעלפ ,גנוגעוועב רעטייברא רעגיזעיה רעד טימ ןעסירעגטימ ךיז טָאה רע

 לָאמ ַא עי ןיוש טגעלפ רע ןעוו ,רעבָא ראפרעד .רענעטלעז ןעביירש רהיא

 רע ;רעכילהערפ ,רעגידעבעל טמעהטאעג ףעירב ןייז טָאה ,ןעביירש רהיא

 רעדעי טימ אקירעמא ןופ גנוגעוועב-רעטייברא יד ןעביירשעב רהיא טנעלפ

 טימ ןערעפטנע ךיוא יז טנעלפ ףעירב עכילהערפ עזעיד ףיוא .,.םייהלעצנייא

 טָאה לָאמנייא .רהָאי ייווצ ןעפאלרעּפ ןענייז ױזַא ..,.טייחנעדעירפוצ רהעמ

 יז ןוא ןעברָאטשעג זיא רעטומ רהיא זא ,ףעירב א רהיא ןופ ןעגָארקעג רע
 רעבלעז רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד ...אקירעמא ןיא ןערהָאפ ןעלעוו טלָאװ

 ןייז ןיא .גאלשרָאפ ןייז טכַאמעג םהיא טָאה שטיװָאמָאכורעי ןעוו ,טייצ
 וצ טָאה טייז ןייא ןופ ; ףּפמַאק רעקרַאטש א ןעביוהעגפיוא ןַאד ךיז טָאה המשנ
 -נעגרָאמ ןענעוו ןערעמיק ךיז גידנעפראד טינ ,ןערידוטש סָאד טקניוועג םהיא
 .רליב ס'ַאשַאמ טגלָאפרעפ םהיא טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ; גָאט ןעגיד
 ףיוא טָאה ,טכאלעג םהיא וצ טָאה ,טלעכיימשעג םהיא וצ טָאה דליב סעזיד

 -ךָאפ ןוא ןערהערט טימ לופ ןעגיוא טימ ,ןעגיוא עגידנעטעב טימ טקוקעג םהיא
 ןיב ,ןערעפטנע וצ טינ עלייוורעד רהיא ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה רע .עפריוו
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 עלייוורעד רע טָאה {ע'שטיװָאמַאכורעי .ןעגעלרעביא טוג סע טעוװ רע ןענַאװ

 ןייז ףיוא ךיילג ןענ ףיוזוצנייא .רעפטנע ןעטמיטשעב ןייק ןעבעגעג טינ ךיוא

 ןעגָאז ןעלעוו סָאװ , :קנַאדעג רעד ןעטלַאהעגבָא ךיוא םהיא טָאה גַאלשרָאפ

 טָאה רעבָא זייווכ}פסיב "!ךיז טפיוקרעפ ןוא טסילאיצַאס ַא ? עטנַאקעב יד

 ....רעיילש ןעלעקנו ן ַא טימ יוװ ןעקעדרעפ ןעמונעג ךיז ן'ַאשַאמ ןופ דליב סָאד

 ,קנַאדעג רעד ...ןָצדנואוושרעפ ןעצנאג ןיא זיא ןוא ....רעלעקנוד ,רעלעקנוד

 -ערש וצ טרעהעגהיוא ךיוא םהיא טָאה ,ןעטסילאיצַאס יד ןעגָאז ןעלעוו סָאװ

 עויסערנָארּפ , טיז) םיריוטקָאד עגינייא ןָא טנָאמרעד ךז טָאה רע ?ייוו ,ןעק

 יד ףיוא ןערידוטש !ופ ערעירָאק רעייז טכַאמעג ךיוא ןעבָאה סָאװ ,"ןעעדיא

 ןהֶא ?עדיימ ַא ןופ נונכער יד ףיוא רעדָא ,ןעטַאט ַא ס'לעדיימ א ןופ גנונכער

 ןעבילבעג ךָאד ןענ פז ,טנעכערעג רע טָאה ,עזעיד , .דלעג טימ רָאנ ,ןעטַאט ַא
 יו רעלוּפָאּפ רהעע} רעטציא ְךָאנ ןענייז ייז ,רהעמ ךָאנ ,ןעשנעמ ענהעש

 -קָאד ערעדנַא ןעגוױװ ןעטקאפ ענינייא טסואוועג רע טָאה רעדעיוו .."רעהירפ

 לרַאק ןופ עירָאעהוֿפ רעד טימ טנַאקעב טוג ןענייז סָאװ ,סרעיאל ןוא םיריוט

 עכלעוו ןוא דנעה גנלעצנייא ןיא ךיז טרירטנעצנָאק ?ַאטיּפאק סָאד זַא ,סקרַאמ

 לָאז רעטייברא עמ ירא יד ןופ לַאטיּפַאק סָאד זא ,חימ עטסערג יד ךיז ןעביג

 זָאּפ ייז ןענייז ךַאּו ןוא, ....סענעשעק ענעגנייא ערעייז ןיא ןערירטנעצנָאק ךיז

 לָאז סָאװ וצ "! ןעפסילאיצַאס עכילרהע ראפ ייז ןעמ טנעכער ךָאד ןוא ,רעלוּפ

 -עירשעגנָא טָאה ןיוא טצעזעג ךיז טָאה רע ! ? רַאנ רעד אקשונַאוװיא ןַא ןייז רע

 -קעווַא סע טָאה ןוא ן'אשַאמ וצ רעטרעוו עכילטע רָאנ ,עלעפעירב ןיילק א ןעב

 .דנאלסור ןיא טקישעג

 ייוט ךייא ייב טעב ףךיא , -- ןעבעירשעג רע טָאה -- ?ַאשַאמ עהטרעוו

 טינ בָאה ךיא סָאװ ,ןעפָארטעג סָאװטע טָאה סע ;גנוהייצרעפ םוא לָאמ דנעז

 טינ ןעק ךיא ,ץרוק ...טימ ןעפָארטעג ךיז בָאה ךיא .ןעהעזסיואראפ טנעקעג

 טינ ךייא ןיב ךיא ,רימ טעהייצרעפ  ...ןעלהיפעג עניימ ןעוועדלאוועגרעפ

 טָאה רהיא סָאװ ,סעלַא קנעדעג ךיא ךייא טעב ךיא ,ךימ טסעגרעפ ...הטרעוו

 ,ךיא לע ,ןעהילעג ךייא ייב בָאה ךיא סָאװ ,דלעג סָאד ...ןָאהטעג רימ ראפ

 ".ןיקסאר .קילג ךייא שניוו ךיא ..:ןערהעקמוא דלַאב ךייא ,ךילטנעפָאה

 זיא ןוא ן'שטיװָאמַאכורעי ןופ גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא רע טָאה ןַאד

 .ןיצידעמ ןערידוטש קעוװַא
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 ן'שטיװָאמָאכורעי ייב ; ןתח רהיא לעמרָאפ רע טרעוו טכַאנ-ייב טנייה

 ...םיאנת ענייז ןעביירש טנייה ןעמ טעוו םייח רעד ןיא

 ןעצרַאװש ַא ןיא ןוא טעלישז רעסייוו א ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא רע

 רעד .הנתמ ַא טכאמעג ןעטכענ םהיא טָאה שטיװָאמָאכורעי סָאװ ,םויטסָאק

 טָאה רע רעגנעל סָאװ .זעוורענ טכאמעג םהיא טָאה ןעסיורד ןיא ?עבריוו-עענש

 . -עגפיוא ךיז רע טָאה רעקרַאטש ץלַא ,ןעסיורד ףיוא רעטסנעפ ן'כרוד טקוקעג

 - טָאה רעקרַאטש ץלַא ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג םהיא זיא רערעווש ץלא ,טגער

 ,..רעטסנעפ ןופ ןעביוש יד ןיא רעגניפ יד טימ טעינאבאראבעג ןוא טמייפעג רע

 ןופ ףעירב א ךרוד טסואוורעד ךיז רע טָאה קירוצ ןעטַאנָאמ ראָאּפַא טימ

 רע טָאה ןַאד .קרָאי וינ ןיא זיא ַאשַאמ זַא ,דנַאלסור ןופ דניירפ ַא םענייז

 רעד םהיא טָאה ןעקָארשרעד .טהערפרעד יא ןעקָארשרעד יא ךיז הליחתכל

 טָאה טהערפרעד ...? ןעפערט ךיז ןעלעוו ייז זא ,ןייז טעו סָאװ :קנַאדעג

 ןופ סינעמיט רעד ןיא ןענעלעג זיא סָאװ ,?היפעג סעטסואוועבנוא ןַא םהיא

 ...טבעילעג קראטש ױזַא לָאמ ַא טָאה רע עכלעוו ,ן'ַאשַאמ ןעהעז : המשנ ןייז

 טָאה ןוא רהיא ןָא ןעסעגרעפ רעדעיו רע טָאה טַאנָאמ ַא ןופ ףיולרעפ ןיא

 ,קירוצ ןעכָאװ ראָאּפ ַא טימ ,רָאנ לָאמנייא .טכַארטעג טינ רחיא ןעגעוו רהעמ
 ,יורפ ַא טימ גילעפוצ טנענעגעב ךיז רע טָאה ,טירטס דנערג רעביא גידנעהעג

 ןעצרַאה ןיא ,ןָאהטעג רעטיצ א טָאה רע } ן'ַאשַאמ וצ ךילנחע ןעוועג זיא סָאװ

 יד ..,ןערָאװעג םעראוו םהיא זיא ּפָאק ןיא ןוא ןָאהטעג ּפַאלק ַא םהיא טָאה

 ןעמונעג יז טָאה רע ...םהיא גידנעקרעמעב טינ ,ןעגנַאגעגייברעפ זיא יורפ

 לעיפ ןיא ענעי ; תועט ַא טאהעג טָאה רע ,ןיינ :ןעטניה ןופ ןעטכארטעב

 ראאה עדנַאלב יד ...רעכעה לעיפ ןוא לָאמש ,ראד זיא יד ; רעגירעדינ ,רעלופ

 דנַאנַאכָאנ געט ראָאּפ א םעדכָאנ רע טָאה ךָאד ...ן אשַאמ ייב יוװ ןענייז רָאנ

 ....טנלאפרעפ רעדעיוו םהיא טָאה דליב ס'ַאשַאמ ; ןעגיהורעב טנעקעג טינ ךיז

 עוו ן'םיוא ןעסיורד ןיא גידנעקוקסיורא ןוא רעטסנעפ םייב גידנעהעטש ,טצעי

 ..דנַאלסור ןיא דנעבא אזא ןֶא ,רעטעוװ ַאזַא ןָא טנַאמרעד ךיז רע טָאה ,רעט

 טיש סע ..סנעדָא? יד ןיא טּפאלק ,טרעמָאי ,טפייפ ןעסיורד ןיא דניוו רעד

 -יצ ןיא םעראוו זיא סע ..,רעמיצ רהיא ןיא ן'ַאשַאמ טימ טציז רע ...עענש ַא

 -- אשאמ ...ןעצרַאה ן'םיוא םהיא גנירנ ,ךילהערפ ,טוג יוזא זיא סע ...רעמ

 ,סעציילּפ עגידכאלייק טימ ,ןעניוא עסיורג ,עיולב טימ עקנידנָאלב עקנילופ ַא

 ס'ווָאטארקענ טלעיפש ,אנאיפ ןעבכענ םהיא ןעגענ טציז ,ראָאה עדנָאלב טימ
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 ןופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,ןעלעיּפש סָאד ןעפרָאװעג יז טָאה .טָא ..."אווטילָאמ,

 םהיא זיא ,ןעגיוא עדנעשטשילב ,עמעראוו טימ טקוקעגנָא םהיא טָאה ,טרָא

 ןעדנעבליה ןעטוג א טימ טבאלוצ ךיז טָאה ןוא זלאה ן'פיוא ןעלַאפעגפיורא

 ' ר ....רעטכעלעג

 ,ןערעטש ן'רעביא דנַאה ן'טימ ןָאהטעג רהיפ ַא וויסלוָאװנָאק טָאה ןיקסאר

 -עגבָא זיא רע ;דליב סעזעיד ךיז ןופ ןעביירטרעפ ןעלעוו טלָאװ רע יו טארוקַא

 "רַאמשִָאק ַא, .רעמיצ ן'רעביא ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןופ ןעטָארט

 רימ טכירק סע סָאװ ....םולח א ,טײקשירַאנ ַא, -- טכארטעג רע טָאה --

 -יא ענייא טימ ןעבעל רָאנ ןעק ןעמ זא ,לָאמ ַא טביולגעג 4 !ּפָאק ןיא טנייה

 -ייקשיראנ ....עלעירעטַאמ ַא ןיא טלעוו רעזנוא זא ,ךיא סייוו טצעי ,ןעלאעד

 ןוא ןערעיוא ענייז ןיא ןעננולקעג ץְלַא טָאה רעטכעלעג ס'ַאשַאמ ןוא "! ןעט

 ...ןעגיוא ענייז ראפ טלוב ןעגָארטעג ךיז טָאה דליב רהיא

 ענעשעק ןופ רעגייז םעד ןעמונעגסיורא טָאה ,זעוורענ ןערָאעג זיא רע

 | .ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,טעלישז רעסייוו רעד ןופ

 .....ךיא העג טכא ,ןעבעיז ךָאנ בלַאה

 ּפָאק ן'רעטניה דנעה יד טגעלרעפ טָאה ,עּפָאז ן'פיוא טגעלענ ךיז טָאה רע

 -עוו ,טפנוקוצ ןייז ןעגעוו ,דנעבא ןעניטנייה ןעגעוו ןעטכארט טלָאװעג טָאה ןוא

 ...רעטכעלעג ס'טשַאמ ןעגנולקעג ןעבָאה ןערעיוא ענייז ןיא דעבָא ,הלכ ןייז ןעג

 -ַאטשעגפיוא ןיא רע "? ! רימ טימ טנייה ךיז טוהט סָאװ ! ןעטייהמוד ,

 ןיא ןענַאטשעג זיא סעכלעוו ,לעשיט םוצ ןעפָאלענוצ טעמכ זיא ,עפָאז ןופ ןענ

 ןייז ןופ דליב סָאד ,דליב-ןעיורפ ַא ןענַאטשעג זיא לעשיט ן'פיוא  .עלעקניוו ַא

 דנעה יד ןיא ןעמונעג סע טָאה רע .םהאר ן'טושּפ א ןיא טסאפעננייא ,הלכ

 ...ןעטכארטעב ןעמונעג םאזקרעמפויא סע טָאה ןוא

 רהיא יװ ,טלעבוהעגמורא טינ ,ךאלעקעב עטיור ....םינּפ ױעשירַאנ ַא,

 יז .....ַאשַאמ ןענַאטשעג זיא ןעגיוא ענייז ראפ ןוא "! ןַאװלַאב רעד עקניּפַאּפ

 - .יטכאלעג םהיא ןצ טָאה יז ,טלעכיימשעג םהיא וצ טָאה

 ףיוא ןעדניברעפ ןעפראד טנייה ךיז ךיא לעוװ עלקוק רעזעיד טימ ןוא

 : *? ! ןיבייא

 ןעגארק ןעטרַאה םעד ןָאהטעג ּפוצ ַא טָאה ,ןָאהטעג ּפאכ א ךיז טָאה רע
 ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה ,ןעקיטש םהיא טלָאװ רע יו טארוקַא ,דמעה ןייז ןופ

 | .לעשיט 'ןפיוא דליב סָאד
6 
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 ףרַאד ןעס ?ּפָאק ןיא טנייה רימ ןעכירק ןעטייקשירַאנ א ראפ סָאװ,

 -ע;וייא טָאה ,טוה ןוא קָאר ןייז ךיז ףיוא טּפאכעגפיורא טָאה רע "! ןהע;

 יד גידנעסילשרעפ ,רעמיצ ןופ סיורא טירט עלענש טימ ןוא זַאנ םעד טהערד

 ,ריהט
 לא הא א

 יד רעביא .ןעטכיולעב לעה ןעוועג זיא ן'שטיוװָאמָאכורעי ייב לָאה רעד

 -עטלע ,טייל עגנוי ןעגנַאגעג ןענייז ּפערט עטגעלעגסיוא טעּפרַאק טימ ,עבייוו

 -ביר ןייא ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עלא עזעיד .ךאלדיימ ןוא ןעיורפ ,רענעמ ער

 -רעפ ןופ ןעשנעמ ןעוועג ןענייז סָאד .גנוניואוו סע'שטיווָאמָאכורעי ןיא ,גנוט

 ןוא םירחוס רעטירטס-רעטסעה ,ץנענילעטניא עשיסור ;ןעסאלק ענעדעיש

 ןייֵלַא שטיװָאמַאכורעי .,ן'שטיװָאמָאכורעי ןופ םיכורק רעדָא עטנַאקעב טָאלג

 םענערָאשעג ץרוק א טימ ,סעציײלּפ עטיירב טימ דיא רעקיד רעכיוה ַא --

 ענרעבליז ראָאּפ א טעשטשילבעג ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא ,לעדרעב ןעצראווש

 ןעביוא ןופ ןענַאטשעג זיא -- םינּפ ןעגיהטומטוג ,ןעכילדניירפַא טימ ,ראָאה

 -ייא גידנעהערד ,.ה .ד ,טסעג יד ןעמונעגוצ ךילדניירפ טָאה ןוא ּפערט יד ףיוא

 וצ גידנעדער ; עציילּפ ן'רעביא גידנעּפַאלק ןעטייווצ םעד ,רעיוא ןַא רַאפ םענ

 ןוא שטייד רעוועשטידרעב ַא ןיא ןעטייווצ םוצ ,שיסור ןעשידיא א ןיא םענייא

 זיא םינּפ רעד .שזדיווגנעל שילגניא רעטירטס-רעטסעה א ןיא ןעטירד םוצ

 -ופ ,רעטיירב ַא ןעוועג ןעצנַאג ןיא זיא ןוא טיור ,טציוושרעפ ןעוועג םהיא ייב

 ...לעביימש רעֶל

 ַא ןופ ענעדיא עקיד ַא -- הרש יורפ ןייז ןענַאטשעגנ זיא םהיא רעטניה

 -ראווש טימ ,עדרָאמ רעגידנערָאנ ייווצ ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ,40 רהֶָאי

 ןיא ןוא גיסע ןיא, טצוּפעגסיוא ןעוועג זיא יז ;  ןעניוא עגידרעטוּפ ,עטעפ ,עצ

 -לָאנ ַא טימ טסייוו רעראוװש א ןיא ,דיילק םענעדייז ןעצראווש א ןיא ,"גינָאה

 ,עצרוק ערהיא ףיוא ןעגניר ענעדלָאג טימ ןוא םיזוב ןעכיוה ן'פיוא טייק ענעד

 יד וצ ּפָאק ן'טימ טכַאמעג טָאה ןוא טלעכיימשעג טָאה יז .רעגניפ קעיד

 | .טסעג

 ןַא -- עזיל הלכ יד ,לרעטכָאט רהיא ןענַאטשעג זיא טייז רעד ייב רהיא
 עצרַאוװש טימ ןוא ןעקַאב עדנוזעג ,עטיור טימ ,עקנילופ ַא ,לעדיימ עגירהעיֿפ

 ,דיילק ןעסייוו ַא ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא יז .רעטומ רהיא ייב יז ,ןעגיוא

 ,גנורעיצ םוש ןייק ןעגָארטעג טינ טָאה יז ןוא גנוצוּפעב םוש ןהֶא
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 -רַאווש ַא טםימ יורפ עכיוה א ןעמוקעגניירא טייצ רעזעיד ןיא זיא לָאה ןיא

 .עענש טימ ןעטאשרעפ ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא יז .םינּפ ן'רעביא רעיילש ןעצ

 ,רעיילש םעד רעטניה ןופ טעשטרַאטשעגסיורא ןעבָאה סָאװ ,ןערעיוא ץיּפש יד

 ןוא ןעהעזרעד יז טָאה שטיװָאמָאכורעי ...טייקיולב טימ טיור ןעוועג ןענייז

 : ןעירשעגסיוא טָאה

 -ַאב ,והָאב יעי ! טרָאװ ןעטלַאה טסייה סָאד טָא ! ָאווארב ,ָאווארב , --

 -עג ,אינשיראב ,וָאנ וי ,ןיוש בָאה ךיא ! ץעידָאלָאמ א טייז רהיא ,אינשיר

 ! ץעידָאלָאמ ,ץעידָאלָאמ ..,רעטעוו אזַא ןיא ןעמוק טינ טעוו רהיא זא ,טניימעג

 (.טלעקַאשעג קרַאטש ייז טָאה ןוא דנעה יד ראפ טּפַאכעגנָא יז טָאה רע)

 !ןָאנ וי ,גָארטסָאװ ןידָא ...ןעלעיּפש רעייא ןופ טקיצטנע טושּפ ןיב ךיא ,עטעיַאנז

 בָאה ,וָאנ וי ,ךָאנ עװקסָאמ ןיא ...קיזומ ףיוא ,טַאזַאקס וגָאמ ,חעטשרעפ ךיא

 ךיא טלַאה סָאװ רעבָא ...עכ ,עב ,עב ,ןעטסָאטינעמַאנז ,סערעּפָא טרעהעג ךיא
 "עג יירשעג ַא רע טָאה -- עקנעזיל -- ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז רע טָאה -- ? ךייא

 טָאה ןוא רעכעה ּפערט ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעטכָאט ןייז וצ ןָאהט

 ענייז ןעסָאגעגסיױא טָאה רעטָאפ רהיא ןעמעוו ראפ ,יורפ יד ףיוא טקוקעגנבָארא

 ַא ,ןירעלעיּפש-ַאנאיּפ רעזנוא זיא סָאד ,עקנעזיל -- ןעלהיפעג עשילקאיזומ

 -רעד זיא יז ...טלהעצרעד רהיא ןעגעוו ריד ךָאד בָאה ךיא ,וָאנ וי ,ןירעלטסניק

 ...םור גניסערר ןיא ןיירא יז רהיפ ,דליַאשט יַאמ ,ןערָארּפ

 ,ןעדנואוושרעפ ןענייז ןוא ּפערט יד ףיוא ףיורא ןענייז ץעזיל טימ יורפ יד

 רַאללָאד 9, .יורפ ןייז טימ שטיוװאמאכורעי ּפערט יד ףיוא ןעבילבעג ןענייז סע

 ךיז שטיוָאמָאכורעי טָאה ,"עלעבייוו ןיימ ,ןיטסינאיּפ רעד טָא ךיא ?הָאצעב

 ראללָאד 9, ...ןָאט ןעגיהטומטוג ןעכילנחעוועג ןייז טימ יורפ ןייז וצ טעדנעוועג

 ן'ראפ ןעהערדנָא ריד לעװ ךיא ,ביג ? עקניטלא ןיימ ,עה ,עזיל הטרעוו זיא

 ַא טימ םהיא טָאה יז ; רעוא ן'ראפ ןעמהעננָא טלָאװעג יז טָאה רע) "! רעוא

 ןייד וטסקנעדעג -- (,דנַאה ן'רעביא ןָאהטעג שטַאּפ א שיטעקָאק ןוא ?עכיימש

 -עג ןעדנוזעג א טימ טכאלוצ ךיז טָאה רע ...! עכ ,עכ ,עכ ? עקניטלַא ,םיאנת

 -נַאג ן'טימ ןוא סעציײלּפ יד טימ ,ליומ ן'טימ טכַאלעג טָאה רע .,רעטכעל

 ...ףוג ןעצ

 שטיװָאמַאכורעי .ןיקסאר לָאה ןיא ןעמוקעגניירא זיא טייצ רעזעיד ןיא

 ןיימ ,ָאלעה ,אלעה , .דנעה יד טקירדעג גיטפערק ןוא טפַאהבעל םהיא טָאה

 ן'רַאפ םהיא גידנעטלַאה ,שטיװָאמָאכורעי טדערעג גיהטומטוג טָאה ,"יִאב
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 ןיא ןעפָאלטנַא טזיב וד זַא ,טכארטעגסיוא אד ,וָאנ וי ,ןיוש טָאה ןעמ , .דנַאה

 -טנַא טינ טעװ ןיקסאר ,דניַאמ רעוועגנ : עקניטלַא ןיימ וצ גָאז ךיא ןוא דנאלסור

 ,רעיוא ן'רַאפ ןעהערדנָא ריד ?עוו ךיא ביג ,עכ ,עכ ,עכ ,ןעקנעזיל ןופ ןעפיול

 (.רעיוא ן'ראפ ןע'ןיקסאר ןעמונעגנָא טָאה רע)  ".יִאב ןיימ

 טָאה ןוא ןע'שטיװָאמָאכורעי ןעגעוו ןיקסאר טכארטעג טָאה ,"קישזומ ,

 ןייז ןוא ן'שטיװָאמַאכורעי וצ טייקכילדניירפ רעטכַאמעג ַא טימ טלעכיימשענ

 ענידרעטוּפ ןוא ענידעכַאל ערהיא טימ טקוקעגנ םהיא ףיוא טָאה סָאװ ,יורפ

 .ןעניוא

 -ָאמָאכורעי ןופ דנאה ןייז ןעיירפעב טלָאװעג עקנילָאװאּפ טגאה ןיקסאר

 .סע'שטיוו

 ייב ,לעדרעפ רענעי יו רָאנ טזיב וד ,יִאב ןיימ ,ךע ? ךיז וטסלייא סָאוו --

 ,וָאנ וי ,סעינטָאס ראָאּפ א, ?עדרעפ א ןעוועג זיא עװקסָאמ ןיא ,וָאנ וי ,רימ

 ייב טירט ןעּפעלש ךיז רע טנעלפ ,וָאנ וי ,געוו ןעצנַאג םעד ,ןעוועג הטרעוו

 רעד וצ ןעמוקוצ טנעלפ רע רעבָא יװ ! ןערעדָא יד םהיא ןערט שטָאכ ,טירט

 ,..ןעסעזעג םהיא ןיא ןעטלָאװ םידש יו טארוקַא ,ןָאהט ףָאל א רע טנעלפ ,םייח

 ...ךיז וטסלייא ױזַא ,ןעקנעזיל וצ טסמוק וד יווװ רָאנ ,וָאלס ךיוא וטסיב ױזַא

 --ףרואוורָאפ ַא טימ יורפ ןייז ןעירשעגסיוא טָאה -- !שטיווָאמַאכורעי --

 ? לשמ א ראפ סטָאד זיא סָאוװ

 ,טלעכיימשעג רעדעיוװ טָאה ןוא ןיקסאר טכארטעג טָאה "! הער חיח,

 רהעמ ריד ?עוװ ךיא םוק ,םוק ,יִאב דונ ןיימ ,דניאמ רעוועג ,עכ ,עכ ,עכ --

 ץרעביא ןע'ןיקסאר גידנעּפַאלק ,שטיװַאמָאכורעי טדערעג טָאה ,ןעשטומ טיג

 וי ,יוזא רונ ךיז טדער סע .,ןעידיבָא וצ טניימענ טינ ריד בָאה ךיא -- : עציילּפ

 ...,טסעג יד וצ םוק ...ןָאנ

 טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז ןעטייז יד םורַא .גיטכיל ןעוועג זיא לָאז ןיא

 טסעג יד .ןעקנַארטענ ןוא ןעזייּפש ייז ףיוא ןוא סעקטעפלאס עסייוו טימ ןעשיט

 -ניוו ןייא ןיא .טדערעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה ןוא זייוו-טעּפורג ןענַאטשעג ןענייז

 טימ לעדיא ןעקיד ַא טימ טוח-רעדניליצ א ןיא דנערווער א ןענַאטשעג זיא לעק

 טימ םינּפ ןעטלָאגעג ןייר ,ןעגידכעלייק ַא טימ ,ךאלצעלק יו ,ךאלסיפ עצרוק

 ,טדערעג ןעבָאה ןוא עזיל ןוא ,ּפָאק ןעטַאװעכילּפ ןעטַאלג ַא

 םענעּפָא ןַא ןעבענ לאז טייז רערעדנא רעד ףיוא ,לעקניוו ןעטייווצ א ןיא

 רהיא דיילק ןעצראווש א ןיא 29 רהָאי ַא ןופ יורפ ַא ןעסעזעג זיא ,ריווַאלק
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 ., ואס

 "טומנוא ךיז ראפ טקוקענ ןעבָאה ןעגיוא עיולב ערהיא ,סַאלב ןעוועג זיא םינּפ

 ּפָאצ ַא ןיא ןעטכַאלפרעפ ןעוועג ןענייז ראָאה עדנַאלב ערחיא ,ט'םולח'רעפ ,גיה

 רהיא טימ ןעניובעגסיוא לעסיב א ןעסעזעג זיא יז ,רעטניהַא טגעלרעפ ןוא

 עניד עסייוו ערהיא טימ טרהיפעג טכייל טָאה ,וצ ריוװַאלק םוצ רעּפרעק ןערַאד

 ,טקוקעגמורא טינ רָאנ ,ךיז טכַאד ,טָאה ןוא ןעשיװַאלק יד רעביא רענניפ

 -עגוצ ,שטיװַאמַאכורעי טגָאזעג טָאה -- ָאד ךיוא רימ ןענייז טָא ,ונ --

 ןעוו ,עכ ,עב ...רעוָאלס א ןיקסאר ןייד זיא ,ונ ,ונ ,עקנעזיל --- ייז וצ גידנעה

 זיב ,םיאלח יד ךָאנ ןענעק ,וָאלס ױזַא ןייז לָאז רע ןוא רָאטקָאד ַא ןייז טעוװ רע

 .עכ ,עב ,עכ ,ןעברַאטשקעװַא ,ןעמוק ייז וצ טעװ רע

 ,טכַאלוצ קרַאטש ךיוא ךיז ןעבָאה ?עדיא רעקיד רעד ןוא דנערווער רעד

 .ןערָאװעג ןעלעפעג קרַאטש רהעז ייז זיא החמש לעב םעד ז ןופ המכח יד םינּפה

 "עג ךאמ א רע טָאה ענירעביא יד וצ ןוא ןעזיל דנַאה יד ןעבעגעג טָאה ןיקסאר

 ס'רעטָאפ רהיא ןופ טנידיילעב קרַאטש רהעז ךיז טָאה עזיל .,ּפָאק ן'טימ ןָאהט

 .המכח

 סורדרעפ םענעגרַאברעפ ַא טימ טדרעגסיורא יז טָאה -- ַאּמַאּפ ,רעבָא --

 ...ןעלייא וצ סָאװ ךיז טַאהעג טינ ךָאד טָאה ןיקסאר --- גידנערעוו טיור ןוא

 ַאמָאכורעי טָאה -- יבייב טיווס ןיימ ,דניַאמ רעווענ ,דניַאמ רוועענ --

 ןעגיד'הנושמ ןייז טימ גידנעכַאל ,יבייב עגירהעיבפ ןייז ןעכָאוברעטנוא שטיוו

 םינ טרָאװ ַא ,ןיקסאר ןייד ,יִאב דוג ַא זיא רע ,דניַאמ רעוועגנ -- ,רעטכעלעג

 רע טָאה -- טולב סעגנוי טסייה סָאד טֶא .,םהיא ףיוא טרָאװ ןעמורק ַא ,ןעגָאז

 "נייה זא ,ךייא גָאז ךיא -- .דנערווער םוצ ןוא ןעדיא ןעקיד םוצ טעדנעוועג ךיז

 -סאר ,ױזַא ; ןעשנעמ ערעטלע רימ יוװ ,רערהעמ ןיוש ןעהעטשרעפ רעדניק עניט

 רע .רעיוא ן'ראפ ןעהערדנָא ריד לע ךיא ביג ,עכ ,עכ ? יִאֹב דוג ןיימ ,ןיק

 רעבָא ךיז טָאה ןיקסאר רעוא ן'ראפ ןע'ןיקסאר ןעמהעננא טלָאװעג טָאה

 -עיווש ןעגיטפניקוצ ןייז ןופ דנַאה רעכייוו רעד ןופ טהערדעגסיוא לָאמ סָאד

 -עג רע טָאה -- "לעזע, .רעטניהַא טירט עכילטע גידנעטערטבָא ,רעטָאפ-רעגנ

 ,טלעביימשעג ץלַא טָאה ןוא ןע'שטיווָאמָאנורעי ןעגעוו טכארט

 "בא םהיא יז טָאה ,ןע'ןיקסאר וצ גידנעהעגוצ ,ןוא ןערָאװעג זייב זיא עזיכ

 רענעמ עגנוי ןופ עּפורג ַא ןעבענ טלעטשעג ךיז ןעבָאה ייז  ,טייז ַא ןָא ןעפורעג

 .ןעיורפ ןוא

 טָא -- שטיוװָאמָאכורעי ןעירשעגכָאנ רהיא טָאה ,ןַאלָאה ,רעהַא םוק --



 187 ןירבָאק ןַאעל

 -- הרש וטסגָאז סָאװ ,עכ ,עכ !ןעטייצ עניטנייה רעדניק עגנוי טסייה סָאד

 ַאטשעג טיוצ עצנַאנ יד זיא עכלעוו ,עט' תינולּפ ןייז וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה

 ן'עזיל ןופ ךיוא יוזא ,ןאמ רהיא ןופ יו ,זייו-רעמע תחנ טּפעשעג טָאה ןוא ןענ

 נָא ריד לע ךיא םוק ,עכ ,עכ ,רענהיה ןענרעל סעטאילּפיצ -- ןע'ןיקסאר ןוא

 "ונעגנָא רענניפ ייווצ טימ טָאה רע ןוא .עקניטלא ןיימ ,רעיוא ן'ראפ ןעהערד

 .רעיוא ץיּפש א ראפ יז ןעמ

 ַא טגָאזעג סעּפע ךיוא טָאה דנערווער רעד .טכאלוצ ךציז ןעבָאה עלַא

 שטייד ןעכָארּפשעג טָאה רע) שטייד ןעגיד'הנושמ ַא ןיא המכח עגיד'הנושמ

 ,קעיט, ןעננילק טנעלפ שטייד ןייז ןוא ?וק ןעכייוו ןעטע'בנג'רעפ ַא טימ

 ,טכַאלוצ רעקראטש ךָאנ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ("קעיט

 "יט יד םורא ןעסעזעג םלֹוע רעד ןיוש זיא םורא עדנוטש עבלַאה ַא ןיא

 עכילטע ןעסעזעג ןענייז ייז ןעכענ .ןָאןעביוא ן'עזיל טימ ןיקסאר .,ןעש

 ןופ ןעפַאלעגמורא ןענייז שטיוװָאמַאכורעי ןוא הרש .טייל עננוי ןוא ךאלדיימ

 טפיוהרעביא ."ףלעסרוי ּפלעה , ;ייז וצ גידנעגָאז ,ןעטייווצ םוצ טסַאג ןייא

 "אל ןייא ןיא ,ךיז ן'המכח ןייא ןיא ןעטלַאחעג טָאה רעד -- שטיוװָאמָאכורעי

 רעד .שיט ם'ןופ ןעמונעגוצ ןוא טגנַאלרעד ןעבָאה ןעטסנעיד ייווצ .ןעכ

 -נַא םעד רענייא ןעבָאה ייז ןוא דנערווער ןעבענ ןסעזעג זיא ?עדיא רעקיד

 -ני א ןענופעג ןעטרָאד ךיז טָאה סע ."סעקניסיב , טימ ןעוועג דבכמ ןערעד

 -ארט ַא טימ דעיל סעשימָאק סעשיסור ַא טרימאלקעד טָאה רעכלעוו ,ןאמ רעג

 עשילגנע סָאד ןעגנוזעגרָאט ץרַאה טימ טָאה עכלעוו ,לעדיימ ַא ; ןָאט ןעשיג

 רנערווער רעד ןערעה טזָאלעג ךיז ךיוא טָאה רעהכַאנ .,"ירעמ טיווס , דעיל

 עהטרעוו יד עטסעג יד ,םאגיטיורב ןוא טוארב רעד ערהע רוצ , שטיּפס ַא טימ

 טרעשַאקראפ ,טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ."עלעדע יד ןעטפַאשרעה יד ןוא

 ,עקניניילק ענייז ; עצינליטאּפ ן'םיוא טוה-רעדניליצ םעד טקוררעפ ,?עברא יד
 עצנאג יד ךיז ףיוא ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,זָאנ ןייז ןוא ךאלגיוא עגידנעלכיימש

 -סיב  ַא טָאה רעמיהטנעגייא רעייז זא ,ןעזיוועג ןעבָאה ,טייקשידיא עגילייה

 .ןעּפָארט ןערעטיב םעד ןופ "ןעסָאנעג ןעכ

 -עזייה ַא טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ! ןעמאד ןוא ןעררעה עניימ ---

 רעזעיד , -- רעמיראוו ץלא ןערָאװעג רעטייוו סָאװ זיא סָאװ ,עמיטש רעכילגיר

 טכַאנ יד ןעפורעג טָאה רע ןוא ןעגיוא יד ןיא גיטכיל וצ ןעוועג זיא םהיא) ךַאט

 רעד ןיא עכַאּפע ענייא ןעכאזרוארעפ-ע-רעפ לעפייווצ ענהָא ע-טעוו (("ךַאט,
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 ןעכסיב ןייא ?יוו ךיא ,ןעמַאד ןוא ןעררעה עניימ .טייהשנעמ רעד עטכישעג
 "רעק רעסָארג ןייא טזיא ןיימענלא ןיא טייהשנעמ יד .ןייז ךילדנעטשרעפ

 -רעק ןעסָארג םעד ןופ דעילנ ןייא טזיא םענלעצנייא ןיא שנעמ רעד דנוא רעּפ

 -יה ןיא סָאװ ,רעפּפעש ןעגיווע םעד וצ טגנַאלעב טסבלעז רעּפרעק רעד ,רעּפ

 -רעק םיא דעילנ ןייא ךיוא טבריטש ,טבריטש שנעמ ןייא ןעו .טזיא ?לעמ

 ןיא דעילג םעיינ א ןערָאבעג ךיוא דריוו ,ןערָאבעג דריוו שנעמ ןייא ןעוו ,רעּפ

 -םיוא יז עטכעמ ךיא ,ןעמַאד ןוא ןעררעה עניימ ,ָאזלַא .,.רעּפרעק םעד

 טגינייארעפ עננַאז עניטכיל יד ןעו :סעדנענלָאפ ףיוא ןעכאמ םאזקרעמ

 -נַאלפ ענייא ָאז רעדָא םיוב םענייא טימ ןעלהארטש עמראוו ערהיא ךרוד ךיז

 טביג רעטניוו .עטכירפ יז ןעגנירב ,רעממָאז םיא רונ טריסאּפ סאד ןוא ,עצ

  טמעראוו עננָאז יד ןוא רעטניו טזיא סע ןעד ,עטכירפ ענייק עצנאלפ יד

 רעד ,עצנַאלּפ יד דניז ,ןעמַאד דנוא ןעררעה עניימ ,ןעשנעמ יד .ָאז טכינ

 עננָאז יד טמָאק ָאז ןוא רעטלַא סָאד -- רעטניוו רעד ,דנעגוי יד -- רעמָאז

 -יטיורב ןעד -- עצנַאלפ יד טמעראוו ןוא עכעיל יד -- ןעלהַארטש ערהיא טימ

 יַאד דנוא ןעררעה עניימ ,עטכירפ עזיד ,עטכירפ ןעגנירב יז דנוא -- םאג

 ,טייהשנעמ יד -- רעּפרעק ןעסָארנ םעד ןָאפ רעדעילג עניטפניקוצ יד דניז ,ןעמ

 ,רעּפרעק רעסָארג םעד ןיא עכַאּפע ןַא טכאזרוארעפ דעילג ענלעצנייא סעדעי

 דנוא טוארב עהטרעוו יד ךיא ערילוטארג טייהשנעמ רעד ןעמאנ םיא ָאזלַא

 *! םַאניטיורב

 יד ייב ןעטנעמסידָאלּפַא ןעפורעגסיורא טָאה עדער עגידריווקרעמ עזעיד

 ,ןע'ןיקסאר ךיוא ייז ןעשיווצ ןוא ,טייל עגנוי יד ייב ,טייל-סענזיב ערעטלע

 .ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש א ןעפורעגסיורא סע טָאה

 (ןעמָאנ ס'דנערעווער םעד) ! ןָאסלעכימ רעטסימ ,ָאווארב ,ַאט ,ַאט --

 -ָאב ַא גידנעביוהפיוא ,ךילּפ ן'טימ לעדיא רעקיד רעד ןעירשעגסיוא טָאה --

 טרהעקעגנסיוא טָאה רע !ָאווארב ,דנוזעג רעייא ראפ --- ,ףיוה רעד ןיא לַאק

 ןָאהטעג ץימש א םהיא טָאה ןוא ףיורא קעד ן'טימ ֿ?יומ ןיא לַאקָאב םעד

 ,לָאּפ ןָא

 .ךאלציּפ ףיוא ןעכארבוצ ךיז טָאה ?ָאקָאב רענרעזעלנ רעד

 ,ןעטייז עלא ןופ ןעיירש ןעמונעג ןעמ טָאה -- !ָאוואוב ! ָאווארב --

 .ןעלַאקָאב יד ןעסיגנָא ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא
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 ענעכַארבוצ יד ןעביילקנעמאזוצ ןעמונעג טָאה ןוא ןיירא זיא טסנעיד ַא

 ,לָאּפ ם'ןופ ךא?קיטש

 .ן'עזיל ןוא ןע'ןיקסאר וצ ןעפַאלעגוצ זיא שטיוװַאמַאכורעי

 ! םייחל ןעגָאז ךייא ךימ' אל ,עקניזיל ,יבייב טיווס ןיימ ,יִאב ןיימ --

 -םורא טקיררעפ בלַאה זיא ןוא ןע'ןיקסאר ןוא ן'עזיל טימ טשוקוצ ךיז טָאה רע

 -היפ ןוא םייחל ייז טימ גידנעקנירט דנעה יד גידנעקירד טסעג יד ןעפָאלעג

 ,םָאק ןיא שיור א גידנעל

 טָאה ןוא רעטכָאט רחיא ןוא ןע'ןיקסאר טימ טשוקוצ ךיוא ךיז טָאה חרש

 .ןעצכולש וצ ןעביוהעגנָא החמש ראפ שזא

 ןיקסאר ןוא ,ן'עזיל ןוא ןע'ןיקסאר וצ ןעקנורטעג ךיוא ןעבָאה טסעג יד

 ףיוא יו ןעסעזעג ןיא רע .ןעקנירטטימ טּפומענ ייז ןופ עלעיפ טימ טָאה

 טימ ךיז ןעשוק רעד ,טרענרעעג םחיא טָאה עינַאמערעצ עצנאג יד .סעקליפש

 גנוטלַאה סע'שטיוואמַאכורעי טּפיוהרעביא ,,ן'הרש ןוא ןע'שטיווטסאכורעי

 ,ןעקנורטעגסיוא טָאה רע סָאװ ,סּפַאנש רעד ןוא ,זייב טכאמעג םהיא טָאה

 ןייז ןיא הרוחש-הרמ א טכארבעגניירא טָאה ןוא טגערענפיוא םהיא טָאה

 טימ ןוא ן'עזיל טימ ,ףיז טימ ןעדעירפוצוא טלהיפעג ךיז טָאה רע .המש

 .דיז םורא ןמעלא

 ןייז טעשטומעג קירוצ ןעדנוטש עכילטע טימ ןעבָאה סָאװ ,ןעלהימעג יד

 ..טפארק רערעקראטש א ךָאנ טימ טכאוורע םהיא ןיא רעדעיוו ןעכָאה ,המשנ

 סקניל ןעסעזעג זיא יז .ן'עזיק ףיוא ןעקוק ןעמונעג טייז רעד ןופ טָאה רע

 ןעסעזענ ןיא סָאװ ,ןאמ ןעגנוי ַא טימ טדערענ סעּפע טָאה ןוא םהיא ןעבענ

 -ראווש יד ,טיור ןעוועג רהיא ייב ןענייז ןעקַאב יד .ןע'ןיקסאר ןעבענ סטכער

 -ענ ןוא גנוי ,ןהעש טקוקענסיוא טָאה יז .,טעשטשילבעג ןעכָאה ןעגיוא עצ

 ןיא ןעגיוא ס'ןיקסאר ןיא רעבָא ,רעטפנַאז א ןעוועג זיא ?עכיימש רהיא ; דנוז

 .ךילסעה רַאנָאז ,םואימ ןעוועג יז

 לעכיימש רחיא .ץלָאה קיטש א, -- טכארטעג רע טָאה -- ?עלקוק ַא,

 ןוא ןעדער ןיא ץנעגילעטניא ןייק .קישזומ םעד ,ןעטַאט רהיא ייב יוװ זיא

 -עטַאט רהיא יו ,טעוועלבוהענמורא טינ ,בָארג םעלא ,ףיז ןעטלַאה ןיא

 .... עמַאמ

 -- ןעקנַאדעג ענייז ןעגָאלשעגרעביא םיצולּפ עזיל טָאה -- } ןיקטאר --

 ןיא זא ,טגָאז רע !ןעלאפנייא ןעק ןע'שארבא רעטסימ םסָאװ ,רָאנ טרעה
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 .קרָאי וינ ןיא יו ,ןעגנערברעפ וצ ואוו ,רעצעלּפ עכלעזא ַאטינ ןענייז עווקסָאמ

 ,רעטכעלעג ןעגנוי ןעמהענעגנא ןא טימ טכַאלעג טאה יז .אכ ,אכ ,אכ

 : רעטכעלעג ןעזיד ןופ ןעצרַאה ןיא ןָאהטעג ךָאטש ַא טָאה ןע'ןיקסאר

 .ךילסעה ןוא שירַאנ ןנענולקעג סע טָאה םהיא

 טָאה רעבָא דלַאב .טרַאה טדערענסיוא רע טָאה -- טינ סייוו ךיא --

 זַא ,עקנעזיל ,ביולג ךיא -- :ךייוו טדערעגנסיוא טָאה ןוא טכיררעפ ךיז רע

 -ייז סע ביוא ,טינ סייוו ךיא רעבָא ,רעצעלּפ ענהעש ָאד ןענייז קרָאי וינ ןיא

 .עוקסָאמ ןיא עכלעזא ךיוא ָאטינ ןענ

 -העש ךָאנ ָאד ןענייז עװקסָאמ ןיא -- עזיל טגָאזעג טָאה -- סעי ,סעי --

 .ןאמ ןעגנוי ן'טימ ןעדער רהיא טצעזענטרַאפ טָאה יז ןוא  ,רעצעלּפ ערענ

 -עג יז טסָאה וד , .ךיז ןעגעוו ןיקסאר רעטייוו טכארטעג טָאה ,"ּפמול ,

 -עג םעד וצ ךיד יז טָאה ? גידלוש םעד ןיא יז זיא ...ןענידיילעב טלאוו

 "? ןעננואווצ

 טָאה רע ןוא ן'עזיל וצ תונמחר א טקעוורע םיצולּפ ךיז טָאה םהיא ןיא

 .ןהעש ראפ יז ןעניפעג וצ ךיז גידנערַאטס ,רהיא ףיוא ןעקוק ןעמונעג רעדעיוו

 רעד ,ליומ סָאד ,זָאנ רעד ;} עשיסַאלק ,עסיורג ,עצראווש ןעניוא יד,

 סָאד ..ןייז טפראדעג ךָאנ טָאה ןעבעל לעסיב ַא ...,סָאמ ןיא סעלַא ,םינּפ רעד

 ",.,טייצ רעד טימ טמוק רעבָא

 -זייא ןעוועג זיא ץרַאה ןייז ,ּפָאק ן'טימ טכַארטעג רעבָא רע טָאה סָאד

 -ַאמ ןעפורעגסיורא רעדעיוװ סינעכעדעג ןייז ןיא ךָאנ רע טָאה וצרעד .טלַאק

 ,םינּפ ןעטנענילעטניא םעד ,ןעקַאב ענידכעלייק ,ערָאלק יד ...טֿפַאטשעג ס'אש

 עלופ יד ףיוא ראָאה עדנַאלב עגנאל יד ,ןעניוא עט'םולח'רעפ עיולב ,עסיורג יד

 ס'עזיל ןוא ן'עזיל וצ ן'ַאשַאמ טכיילעגוצ רע טָאה ,גידנעליוו טינ ןוא ,סעציילפ

 ראפ ןהעטש ןעביילב טגעלפ ס'ַאשַאמ ןוא ןעדניוושרעפ טנעלפ טלַאטשעג

 .רעטפַאהבעל ןוא רעטפַאהבעל ץלא םהיא

 -עיוו לָאמ םעד ןוא סַאה ַא ןעפורעגסיורא םהיא ןיא רעדעיוו טָאה סָאד

 | .ן'עזיל וצ רעד

 דנייפ טָאה רע .סָאב ם'ייב רעטייברא רעד יו עדארג ,הווחס א ןיב ךיא,

 ,סָאב םעד וצ ןעפיוקרעפ ךיז רע זומ ,ןערעגנוה וצ טינ םוא רָאנ ,סָאב םעד

 ןעוו ,גידלוש טינ ךיוא רעבָא ךָאד זיא סָאב רעד ,גידלוש טינ זיא עזיל ,תמא

 "יברא רעד ?לייוו ? םוראוו ,רעטייברא רעד םהיא טסָאה ךָאד ,דלעג טָאה רע
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 טכייללעיפ טלָאװ ךיא .םהיא וצ ךיז ןעפיוקרעפ וצ ןעגנואווצעג זיא רעט

 -- "רשפא ןוא,, ...ןעגנואווצעג טינ ָאד ןייז לָאז ךיא ןעוו ,ן'עזיל ןעבעיל ךיוא

 סָאד .ןעבעיל ךָאנ יז ךיא ?לעװ , -- קנַאדעג ַא ןיירַא םהיא םיצולּפ טלַאפ
 ...| ךיוא ךָאד ךיז טפערט ְ }{!

 ןוא טהעטש ,טלַאטשעג ס'ַאשַאמ ץלַא טהעטש ןעגיוא ענייז ראפ ןוא

 ...ט'םולח'רעפ ןעניוא עיולב ערהיא טימ םהיא ףיוא טקוק

 ןעבענ יורפ רעד ֹוצ שטיװָאמָאכורעי ןעפַָאעלנוצ זיא טייצ רעד ןיא

 | - :רעטרעװ יד טימ ָאנאיּפ

 רע טָאה -- רעדניק ? עה ,עלעקיטש ַא טצעי טלעיּפש ,אנשירַאב ,ונ --

 עניימ -- ל?וק ענירעזייח ן'רוכיש בלַאה א טימ טסענ יד וצ ןָאהטעג יירשעג ַא

 -טסניק א זיא יז ,ָאנאיּפ ן'םיוא ןעלעיּפש ןייליירפ יד טעוװ טצעי ,סעיָאב דוג

 סעּפע -- רהיא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה -- ןייליירפ ..סעלק טסריָאפ ןירעל

 : .עכ ,עב ,עכ ,עלעקיטש רעװקסָאמ ַא ,סעשיסור ַא
 ן'טימ לעדיא רעד ; ןעטנעמסידָאלּפא ענינייא טרעהרעד ךיז ןעבָאה סע

 ןָאהטענ ּפַאלק ַא טָאה ןוא "רעדרָא , תוחוכ עלַא טימ ןעירשעגסיוא טָאה ךילּפ

 רעד ;ןערעטיצ ןעמונעג טָאה רישעגנ סָאד זא ,יוזא שיט ןָא טסיופ ן'טימ

 טימ ןעקוק ןעמונעג טָאה ןוא טלעמרומענסיוא סעּפע ךיוא טָאה דנערווער

 .ןעסעזעג זיא ןירעלעיּפש ָאנאיּפ יד ואוו ,טייז רעד ןיא ךאלניוא ענייז

 -ענ רעד וצ ןעקור ן'טימ ָאנאיּפ ןעבענ טכַאנ עצנַאג יד ןעסעזעג זיא יז

 .,שיט םוצ ןעדאלעגנייא לָאמ ענינייא יז טָאה שטיװָאמָאכורעי .טּפַאשלעז

 טָאה לָאמנייא רונ .םיצורית ענעדעישרעפ רעטנוא טגנאזטנע ךיז טָאה יז רונ

 -עווער רעד ןעוו ןעוװעג זיא סָאד :טסעג יד וצ םינּפ םעד טרהעקעגמוא יז

 ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז ,שטיּפס ןעגידריווקרעמ ןייז ןעטלַאהעג טָאה דנער

 -םארטעב ןעמונעג טָאה ,דנערעווער םעד ףיוא לעכיימש ןעשינָאריא ןַא טימ

 םיצולפ  ...ןתח םעד ןוא הלכ יד ,טייל עגנוי יד ,טסעג יד ןעטייוו ןופ ןעט

 -ַאוועג זיא םינּפ רעד .רעּפרעק ןערַאד רהיא טימ ןָאהטעג רעטיצ א יז טָאה

 טסננַא טימ ךיז ראפ טקוקענ ןעכָאה ןעגיוא עיולב יד ,דיירק יו סָאלב ןער

 םוצ קירוצ םינּפ ןעכיילב םעד ןָאהטענ ּפאכ א יז טָאה ןאד ...טשימוצ ןוא

 ,ףיז ראפ גידנעקוק ,גיהור רעדעיװ ןעסעזעג יז זיא רעבָא דלַאב  ,וצ ריװַאלק
 ...ןעשיוואלק יד ?יטש רעד ןיא רעגניפ יד טימ גידנעביילקרעביא זעוורעג ןוא

 =עיוו יז טָאה ,ןעלעיּפש ןעטעבעג יז טָאה ׁשְטיווָאמַאכורעי ןעוו ,רונ טצעי
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 טינ םהיא טלָאװ יז יו יוזא ,טקוקעגנָא םהיא טָאה ןוא ןָאהטעג רעטיצ א רעד

 .ןענַאטשרעּפ

 ררעי טגָאזעג רעדעיוו רהיא טָאה ,סעשיסור א סעּפע ,עלעקיטש ַא --

 .רעטכעלעג ןייז טימ ןעדעירפוצ טכאפוצ ךיז טָאה ןוא שטיװָאמָאב

 ָאנאיּפ םוצ ןעגיובעגסיוא ךיז טָאה ,טלעמרומעגסיוא יז טָאה -- ?ַאה --

 רעליטש א ...ןעשיװַאלק יד רעביא ןָאהטעג ּפאלק א רעגניפ יד טימ טָאה ןוא

 ןוא ,רעגניפ יד טימ ּפאלק א ךָאנ .ןעטפול רעד ןיא טרעטיצעג טָאה ץכעיוק

 ,דנעסיירצרַאה יוזא ,דנערהיר ױזַא טנָאלק ָאנאיפ סָאד ןוא טצפיז ָאנאיּפ סָאד

 םייצ רעד ראפ א ןופ ,ןעקילג ענעבָארגעב ןופ טלהעצרעד טלָאװ סע יו יוזא

 ,רעמיראוו רעד ןהָא ,גנילהירפ ןהֶא רעטניוו ןעגיבייא ןופ ,דנעגוי רעטקלעוורעפ

 "יורג םעד ןופ (הלפת) "אווטילָאמ , יד טלעיּפשעג טָאה יז ...ןוז רעגיטכיל

 יַאװש ןערעוו רהֶאי ַא סָאװ, .ווָאסארקענ רענריב ןוא רעטכיד ןעשיסור ןעס

 ןוא רעּפמעט טרעוו לכש רעד ---ָאנאיּפ סָאד טגָאלקעג טָאה ,"תוחוכ יד רעכ

 -עג ןעבָאה רענעט עדנעצכערק ,עדנעצפיז עלא יד ןוא ,"רעטלעק טולב סָאד

 ןוא גידנעּפוצ ,ןעדרָאקא עשינָאמרַאה ןיא ןעטכָאלפעג ךיז ןעבָאה ןוא טרעטיצ

 ...המשנ רעד ייב םלוע םעד גידנעסייר

 "נַאנרעפ טייוו ַא טימ בוטש ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא שטיוװָאמַאכורעי

 יָאשעג טָאה ןוא ןעגיוא עטצָאלנעגסיוא טיירב טימ ןוא ליומ ןעטנפעעגרעד

 טּפַאכעגרעבירא ןיוש טָאה סָאװ ,ךילּפ ן'טימ לעדיא רעד ; ּפָאק ן'טימ טלעק

 רעד ; טעּפילכעג טָאה ןוא שיט םוצ ןרעטש םעד טרַאּפשעגוצ טָאה ,סָאמ סָאד

 יד טימ ןעשטעווק ךרוד גנורעדנואוועב ןייז טקירדעגסיוא טָאה דנערעווער

 דנַאה ן'טימ ןעשטַאּפוצ ךרוד ןוא טוה-רעדניליצ ןייז ןעביוה ךרוד ,סעציילּפ !

 . גידנעיירש ,טרידָאלּפַא קרַאטש ןעכָאה טייל עגנוי יד ;שיט ןָא טקט םוצ

 "! סיב

 טימ סַאלב ןעסעזעג זיא ןיקסאר ןייא רָאנ .טרידָאלּפא ךיוא טָאה עזיל

 ףיוא טקוקעג ןעגיוא עטשימוצ טימ טָאה ןוא ןעּפיל עטקירדעגנעמאזוצ טסעפ

 רָאנאיּפ יד סָאװ ,סָאד : ןעסעזעג זיא ןירעלעיּפש-ָאנאיּפ יד ואוו ,טייז רענעי

 -ַאמ -- טנַאקעב רהעז ,טנַאקעב ןעוועג םהיא זיא ,טלעיּפשעג טָאה ןירעלעיּפש

 ראָאה יד .,ןילַא ןעביילב ןענעלפ ייז ןעוו ,רעמיא ןעלעיּפש סע טגעלפ אש

 ַא  ...ן'ַאשַאמ ןָא טנַאמרעד קרַאטש ךיוא םהיא ןעכָאה ןעגנוגעוועב יד ןוא

 םע  "?ַאשַאמ םע יא, :חומ ןייז ןעגיופפעגכרוד זיא קנַאדעג רעכילקערש

 יא
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 טָאה רע ...ןערָאװעג גיד'ארומ זיא םהיא ,ןָאהטעג רעדיוש ַא םהיא טָאה

 -עג ןיא ןירעלעיּפשדַאנאיּפ יד ואוו ,טייז רענעי ןיא ןעקוק ןעמונעג רעקרַאטש

 -רעק רעראד רהיא ןוא סעציילּפ עלָאמש ערהיא ןעבָאה ןעטייוו ןופ -- ןעפעז

 ...דניק ַא ןוּפ יװ ,ןעזיוועגסיוא רעּפ

 -רָאמ ךיז טָאה םהיא ןוא ",טינ סיוועג סע זיא רעּפרעק ס'ַאשַאמ ,ןייג;

 םיזוב ןעכיוה רהיא טימ ,טייהנהעש עדנעהילב ענעי ,אשאמ ענעי טלעטשעג

 ...םעציילּפ עגידכאלייק ,עלופ ערהיא טימ ןוא

 יד טימ גידנעשטַאּפ ,טסעג יד ןעיירש ןעמונעג ןעבָאה "! סיב ! סיב,

 .דנעה

 ןעוועג ןענייז לָאמ סעזעיד .ןעלעיּפש ןעמונעג רעדעיוװ טָאה ָאנַאיּפ סָאד

 רעבָארג ַא ןָאהטעג םורב ַא טָאה טָא ,ךילטרעצ ןוא ךייוו ,ךייוו רענעט יד

 רעטיצ ַא טָאה טָא ןוא } ןָאט רעכייוו ,רעניד ַא טרעפטנעעג טָאה םהיא ,ןָאט

 עלעיפ טרעפטנעעג ןעבָאה םהיא ןוא ןָאט רעדנעשטסַא? ,רעכייוו א ןָאהטעג

 -יג ןעמונעג לָאמ א טימ ךיז ןעבָאה טָא ןוא .עניד יא ,עבָארג יא -- רענעט

 -נוא ןַא ןופ ןערהערט יד יו ,עדנערהיר ,עבעיל יד יו ,עטרַאצ ןעמיטש ןעט

 ,...טאירַאטעלָארּפ ם'ןופ עמיטש יד יו ,עדנערעטיצ ,טייחנהעש רענידלוש

 ןעועג ךיוא םהיא ןענייז רענעט יד .ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ןיקסאר

 עגידריווקרעמ יד םהיא ראפ טלעיּפשענ ַאשַאמ טָאה לָאמ ןייא טינ ,..,.טנַאקעב

  ...טנערעלעגסיוא לָאמ א יז טָאה טנעדוטס רעשירַאצייװש א סָאװ ,עידָאלעמ

 -ענג םהיא טָאה ּפָאק רעד ;ןעפיילש יד ןיא ןערעמאה ןעמונעג טָאה םהיא

 ...ןעסַאּפ עצרַאװש ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה ןעגיוא יד ראפ ןוא -- טלעדניווש

 *ַאשַאמ טינ ,דניק סעכאווש ַא זיא סָאד ,ךילגעמ טינ זיא סע,

 -ָאנאיפ רעד וצ רעטנעהענ ןהעגוצוצ ןעהיצ ןעמונעג םהיא טָאה םיצולּפ

 ,ןעטניה ןופ ,רהיא ףיוא ןָאהט קוק ַא ןעטנעהָאנ ןופ זיולב ,ןירעלעיּפש
 וצ םולח םעד רָאנ .ךילנעמנוא זיא סע ...טינ סיוועג סע זיא ַאשַאמ ,

 ײ.יוזא טעשטומ רע ...ןעביירטרעפ
 חלב רעד רַאפ טגידלושטנע ךיז טָאה ,שיט ם'נופ ןענַאטשענפיױא זיא רע

 ,ןירעלעיּפשיַאנאיּפ רעד וצ ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא טסעג עגימורא יד ראפ ןוא

 יד ןיא םהיא ןעגנילק רענעט עטנַאקעב יד ןוא ,טלעיּפש ָאנאיּפ סָאד ןוא

 -ָאמָאכורעי טהעטש ָאנאיּפ םעד ןעבענ ....חומ םעד םהיא ןעשיורעב ,ןערעיוא

 ,טקַאט םוצ ּפָאק ן'טימ טכאמ ןוא ?עכיימש ןעטיירב ַא טימ שטיוו
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 םהיא ןוא ןירעלעיּפשיַאנאיּפ רעד וצ רעטנהענ ןעגנאענוצ זיא ןיקסאר

 רהיא ןעטניה ןופ ןעהעזרעד טָאה רע .ןעצראה ן'פיוא ןערָאװעג רעגנירג זיא

 -כיל זיא םהיא ןוא רעּפרעק ןעטּפמורשעגננייא רהיא ןוא זלַאה ןעסַאלב ,םעניד

 .ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג גיט

 רהיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע "....ראָאה ערהיא רָאנ ,אשַאמ טינ סיוועג,

 | .רעטנהענ ְךָאג

 םינּפ םעד ןָאהטעג רהעק ַא ןירעלעיּפש-ַאנאיּפ יד טָאה טייצ רעד ןיא

 טָאה ָאנאיּפ סָאד .קירוצ ןָאהטעג ּפאכ א דלאב רעבָא ךיז טָאה ,רעטניהַא

 ..ןעבילבעג ?יטש טנעמָאמ םעניילק ןייא ףיוא זיא ןוא ץכערק א ןעזָאלעגסיורא

 יד -- רענעט עטלעפייווצרעפ ,עקראטש טרעהרעד ךיז ןעבָאה רעבָא דלאב

 ןוא טפארק רעצנַאג רעד טימ ןעלעיּפש ןעמונעג טָאה ןירעלעיּפשדַאנאיּפ

 | .....גנולפייווצרעפ ַא טימ יו סעּפע

 ןעבענ טלעטשעג ךיז טָאה ,ָאנַאיּפ םוצ טנעהָאנ ןעגנַאנעגוצ זיא ןיקסאר

 טָאה רע ..,ןירעלעיּפש יד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא ןע'שטיװָאמָאכורעי

 -עג םהיא ייב זיא םינּפ רעד ,רעּפרעק ןעצנאג ן'טימ ןָאהטעג ?לעסיירט ַא ךיז

 ןעטָארטעגבָא זיא ,ךיז םורא טשימוצ ןעקוק ןעמונעג טָאה רע ,ךיילב ןערָאװ

 שטיװָאמָאכורעי ....ּפָאק ן'ראפ טּפאכעגנָא ךיז טָאה ןוא קירוצ טירט עכילטע

 .םהיא וצ ןעפַָאלענוצ זיא ןוא טקרעמעב סע טָאה

 גידנעּפַאכנָא ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ? יִאֹב ןיימ ,רייז זיא סָאװ --

 ,עציילּפ יד ראפ םהיא

 ...ךיז ןעסיג רענעט יד ןוא טלעיּפש ַאנאיּפ סָאד ןוא

 -ָאנַאיּפ רעד וצ ןָאהטעג יירשעגנ ַא שטיװָאמַאכורעי טָאה -- ! טּפַאטס --

 ַא ךיז טָאה ןירעלעיּפש יד .ןעבילבעג ליטש ןיא ַאנאימ סָאד ,ןירעלעיּפש

 -כארעפ ןוא סָאה טימ טָאה ,טרָא ם'נופ ןעגנורּפשעגפיוא זיא ,ןָאהטענ ּפַאכ

 ןעבָאה ןעּפיל יד ,ןעניקסאר ףיוא ןוא ןעשטיוװָאמַאכורעי ףיוא טקוקעג גנוט

 ם'נופ סױרַא טירט עטסעפ ,עלענש טימ ןַאד זיא יז ןוא טרעטיצעג רהיא ייב

 | | | .לַאַאז

 "ורעי ןופ ןָאהטעג סיר ַא ךיז טָאה ןוא ןָאהטעג ץכערק א טָאה ןיקסַאר

 .דנעה סע'שטיוװָאמָאכ

 . 9 ךיד טימ זיא סָאװ ? יִאֹב ןיימ ,ןיהואוו ---

 .טינ ףימ ?היפ ךיא ,םרַאיל ןייק טינ טכַאמ ,ךימ טזָאל ,ךימ טזָאל --
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 ..טפול עשירפ ?עסיב ַא ןעפַאכ ,רָאדירָאק ןיא סױרַא רָאנ לעװ ךיא ,טוג

 ...ןילַא ליװ ךיא ,טינ טהעג

 ...} םיוא טסקוק וד יו ,יִאב ןיומ ,הענ ,העג --

 ךיז טָאה ץרַאה סָאד .רָאדירָאק ןיא סױורַא ךיז גידנעלקָאש זיא ןיקסַאר

 ןיא יז !אשַאמ ןיא סָאד ,יז ןיא סָאד, .רעקיטש ןיא םהיא ייב ןעסירעג

 םיצולּפ רעטציא ךיז טָאה המשנ ןייז ןיא ןוא ..."! גיטכיזדניווש זיא יז ,קנַארק

 "עג טינ ןיילַא טָאה רע ,ןיינ ...ןעלהיפעג עטוג ןופ םי ַאזַא רהיא וצ טקעוורע

 ...| טסואוורעד סע ךיז רע טָאה רָאנ טצעי ,יז טבעיל רע ףעיט יוו ,טסואוו

 -עניא םהיא ןיא לֹוק רעמייהעג ַא טָאה "! רעדרעמ רהיא טזיב וד ,רעדרעמ ,

 רע ,ןעטעב יז טעװ רע ,סיפ ערהיא וצ ןעֶלַאפ טעו רע .ןעירשעג גינעוו

 טָאה יוזא ,ןיינ ...ןייז טזומעג טָאה ױזַא זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבענ רהיא טעוו

 ןעגעג רעכערברעפ ַא זיא רע זַא ,ןעגָאז רָאנ רהיא טעוװ רע ; ןייז טרָאטענ טינ

 טבעיל רע ,הלכ ןייז טינ טבעיל רע ..,ןעכַאמ טונ רעטציא סע ליוו רע זַא ,רהיא

 ...| ַאשַאמ ,יז רָאנ

 -עיּפשדָאנַאיּפ יד לָאה ןיא םור-גניסערד ןופ סױרַא זיא טייצ עזעיד ןיא

 .םינּפ ןעטרעיילשרעפ ַא טימ ןירעל

 יז טָאה ןוא רהיא וצ ןָאהטענ ףרָאװ א ךיז טסואוועבנוא טָאה ןיקסַאר

 ,דנַאה ַא ריפ טּפַאכעגנָא

 .לֹוק ןעדנערעטיצ ַא טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! ַאשַאמ --

 ןייק גידנעדערסיורַא טינ ןוא דנעה ענייז ןופ ןָאהטענ סיר ַא ךיז טָאה יז

 ,םערט יד ןופ ןהעג ןעמונעג טירט עלענש ןוא עטסעפ טימ יז טָאה ,טרָאװ

 .ןעפורעג ?הָאמ ַא ךָאנ ןיקסָאר טָאה -- { ַאשַאמ --

 רעביא טירט עדהיא ןופ ןעּפירקפ סָאד רָאנ ךיז טרעה סע ,רעפטנע ןייק

 רהעמ ךיוא ןיוש ךיז סָאד טָאה דלאב ;לָאה ןופ ענָאדָאּפ רענערָארפרעּפ רעד

 .טרעהעג טינ

 םהיא טָאה ּפָאק ןיא ; ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ זיא ןעניקסַאר

 -נַאנַאפ ךיז טָאה ןוא דנַאװ םוצ ןרעטש ן'טימ ןעלַאפעגוצ זיא רע ; טהערדעג

 ...דניק ַא יו טנייוװעגרעד

 א א א

 טָאה ,רָאדירָאק ןיא סױרַא זיא שטיוָאמָאכורעי ןעוו ,םורַא עלייוו ַא ןיא
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 ,דנַאװ םוצ ןרעטש ןעטרַאּפשענוצ ַא טימ גידנעהעטש ,ןעניקסאר ןעפָארטענ רע

 | ? טצעי ךיד וטסלחיפ יו ,יִאב ןיימ ,ונ --

 - ֿפְפֶא ןיוש זיא סע, : טגָאזעג ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ןיקסָאר

 ."טייקשירַאנ ַא ,טגערענפיוא רהעז ךימ טָאה קיזומ יד ,.,רעביארָאפ ,טיַאר

 יז זַא ,טסנעיד רעד טנָאזעג טָאה יז ; קעװַא ,יִאב ןיימ ,ןיוש זיא יז --

 ? יִאב ןיימ ,עה ,סעלק טסריָאפ טלעיּפש  .םייהַא ןהענ ןומ

 .קירוצ לָאז ןיא רעבָא טמוק ,עי ,עי --

 ץַאלּפ ןייז ןעמונרעפ רעדעיוו טָאה ןיקסַאר לָאז ןיא ןיירא ןענייז ייז

 ...טלעביימשעג רעדעיוו טָאה רע ןוא ן'עזיל ןעבענ



 ,תמא ןיד ךורּב
 סייז יורא יי יי

1 

 -- םָאֹק ןיא גיוא ןייא ,סלעטיג-היח-עשַאב טָאהעג טָאה רעטכָאט ןייא

 ...1 טַאהעג רהיא ןופ תחנ גינעוו רהעז ךאבענ יז טָאה ךָאד

 ןןענידניזרעפ וצ טינ ןעוועג זיא ,טבעלעג ךָאנ טָאה רעטלַא רעד זַא

 ןיא סעלַא -- ךוש ַא ייס ,דיילק ַא ייס -- טלהעפעג טינ רָאג טָאה ןעל'הנח

 ...ןעמָאנ ןייז טקנַאדעג ןוא טביולעג ,ןעוועג

 ַאזַא ןיוש -- ןענרעל םוצ רערהעל ַא ןעמונעג ךיוא ןעמ טָאה ןעל'הנח

 ...טערליבעג ןייז זומ ןעמ זַא ,םשה ךורב ,טלעוו

 ןוא ,עשליבסנַאמ ַא רָאנ ,טַאהעג על'הנח טָאה עלעּפעק ערעייהט ַא ןוא

 ןעביירש רהיא ...יולע ןַא יו עקַאט טָא ,ךייש ןזיא סָאװ ,טנרעלעג ךיז טָאה

 רהיא סעװָאטַאק ַא ,ןענעייל רהיא טנייה ,שממ שפנ חוקפ ַא ןעוועג ןיא !

 ..ו טלעוו ַא ןיא ענייא ? ןענעייל

 ןעמ טָאה רהיא וצ ביוא רוסֶא ,על'חנח ןעוועג זיא ןױשרַאּפ ַא טנייה

 טלעוו יד ןעכוזסיוא שטָאכ לָאז ןעמ ןעוו ,ןעכיילג ַא ןעניפעג רָאנ טנעקעג

 ..!דנַאה ןיא טכיל ַא טימ גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא

 ,ניטכיל םינַּפ ַא ,ןעטנַאילירב עגידנעלקניפ ראֶאֹּפ ַא יו ןעגיוא עצרַאוװש

 עֶלָאג -- לעכיימש א ...ןנוז עגיטכיל ,ענהעש יד ןיא יוװ ,ןעמוקוצניירַא טינ

 ...! עלעמיוב עגנוי ַא ,ךיילג ןוא ךיוה ? סקואוו ַא טנייה ..,ןח

 רעייז ןופ ןעלָאװקעג שממ ןעבָאה עשַאב עמַאמ יד ןוא השמ עטַאט רעד '

 טימ ,עקרעטבָאט ענעטָארעג רעייז ,על'הנח רעייז -- עק'דיחי תב רענעטָארעג

 םענעדייז ַא ,ןתח א ןענירק סיוועג טעװ המכח רהיא טימ ,טייקנהעש רהיא

 ...ןַאמ ןעגנוי

 -- ףךאבעג ,המותי ערעטיב ַא ןעבילבעג םיצולּפ על'הנח רעבָא זיא ָאד

 ,..טָאג וצ המשנ ןייז ןעבעגעגקעװַא טָאה השמ עטַאט רהיא
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 ַא ןעטייל ייב ,לעהיימ ענירהעי ןהעצנעבעיז ַא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא יז

 ,דיומ-הלכ

 לָאז סָאװ ,רהיא זיא העוו ןוא דניו : עשַאב ךיז טָאה ט'הגאד'רעפ ןוא

 ענעסקַאװרע ןַא זיא על'הנח ,ָאטינ זיא הנויח ןייק ? ןָאהט רעטציא ךאבענ יז

 ? ןייז טעו סָאװ ? ןייז טעװ סָאװ -- דיומ

 -בָאט -- על'הנח : ןעל'הנח טימ תוצע ןעטלַאה ןעמונעג ךיז טָאה יז ןוא

 | ?ןןעמ טוהט סָאװ ,עקרעט

 ,ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפ רונ ךימ זָאל ; עקנימַאמ ,בָארַא טינ לַאפ --

 טָאה ,סעציא ?ערעמש ענכַאי יו ,קַאלש ַאזַא ןעוו ,ןייז ץנַאג ךיא לעװ טרָאד

 ךיא בָאה ,טנַאקירבַאפ ןעצנַאנ ַא ,ריבנ ַא -- ןעטרעשעב ַא ןענופעג טרָאד ךיז

 | ...ןענרָאז וצ סָאװ טינ רָאג

 ,רימ זיא גָאטהעװו ַא יוא ,וד טסדער סָאװ ,עקרעטכָאט ,על'הנח --

 ערעטלע עניימ ףיוא ןעביילב ךיא לעװ ואוו ןוא ? ַאקירעמא ןיא ,שטייטש

 !? רימ וצ ךָארב ַא ,ןעמעוו טימ ,ןערהָאי

 ...ןעטרָאד ןופ ריד ךָאנ ןעקיש דלַאב לעװ ךיא --

 טנייוװעג ,העד רעד טימ ךיז גידנענָאלש ,עשַאב טָאה טנייוועג ןוא

 ַאזַא ןעמ טזָאל ױזַא יו ? ןעל'הנח טימ ןעדיישוצ ךיז יז לָאז יו ...רעטיב
 רעד רעטנוא ץעגרע טלעוו .ַא ןיא ,ךרד ןעטייוו אזַא ןיא ןיילַא דניק עגנוי

 םולשב ןיוש טָאה רעטשרעביוא רעד זַא ןוא ...םי ן'טימ ןערהָאפ ףרַאד ...דרע

 ,עמַאמ ןייק .,.? ןעטרָאד רהיא טימ ןייז טעוװ סָאװ ,וצניהַא טכַארבעגרעבירַא

 רהיא וצ זיא העוו ,רהיא וצ .זיא העוו ...לאונ ןייק ,דניירפ ןייק ,עטַאט ןייק

 ...! העוו ,העוו ,ץרַאה סעמַאמ

 ןיא יז ןעזָאל וצ ט'לעוּפ'עג רהיא ייב על'הנח-ךָאד טָאה ףוס ן'פיוא ןוא

 -יורג רעד ...טרעשעב ױזַא אמתסמ ...סיוא סע טכַאמ סָאװ ,טע , : ַאקירעמַא

 ... ַאקירעמַא ןייק טייהרעטנוזעג ןערהָאפ יז זָאל .,.םוטעמוא טבעל טָאג רעס

 ! עט'תיבה לעב סיוא ןוא ,לעביטש רהיא עשַאב טָאה טפיוקרעפ ןוא

 ...עזייר רעד ףיוא לעבור ענרעבליז טרעדנוה ייווצ ןעל'הנח ןעבעגעג טָאה ןוא

 טימ לַאזקָאװ םוצ גידנערהָאפ ,ץרַאה סָאד ןעשַאב טשטעווקעג טָאה יוא

 ...! ןעל'הנח רהיא

 ןעמורפ ןייד ןופ תוכז רעד ,ןייז ריד טימ לָאז טָאג ,על'הנח ,על'הנח ---

 ,עשַאב טגָאלקעג טָאה -- ! ןהָעטְשייב ריד לָאז ןעטַאט
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 ערהיא ?עכיט רעסייוו ַא טימ טשיוװועג ,טנייוועג ךיוא טָאה על'חהנח

 ,טנייוועג רעטיב ןוא ןעגיוא ענהעש

 ןיא ,ענעברָאטשעג ַא ןעבילבענ זיא עשַאב ..,ןָאגַאוו ןיא ןיירַא זיא יז

 סענָאנַאװ יד ...ףייפ א ...ננולק ַא ...ןעסירעגּפָא רהיא ייב ךיז טָאה ןעצרַאה

 ן'כרוד ּפָאק םעד סיױרַא טקעטש על'הנח ...ןערהיר וצ םאזגנַאל ןָא ךיז ןעביוה

 ...ןערהערט ךיז ןעלייק ןעגיוא ערהיא ןופ ,ןָאנַאװ רהיא ןופ לערעטסנעפ
 .--ץכערק ַא יו טצעי טגנילק סָאװ ,לוק רהיא ךיז טרעה ,עקנימַאמ ,דנוזענ ייז,

 -ער יד ןופ ןעשיור םעד ןופ טלעמוטרעפ טרעוװ עבליז עטצעל יד "...וזעג ייז

 ךיז ןופ טזָאל וויטָאמָאקָאפ רעד ,רעלענש ןהעג וצ ןָא ןעביוה סָאװ ,רעד

 עשַאב ..,סענַאגַאװ יד רעביא ךיז טיײרּפשוצ רעכלעוו ,ךיור ןעסייוו ַא סױרַא

 ,ךיור םעד ףיוא ןוא סענָאגַאװ יד ףיוא ןעניוא ענרעזעלג עסיורג טימ טקוק

 סעּפע ,ןעמונעגקעװַא רהיא ייב סעּפע טָאה ןעמ ןַא ,ךיז טכַאד רהיא ןוא

 -רעפ ןוא ןעמונעגקעװַא ...ןעבעל טינ טונימ ןייק ןעק יז סָאװ ןהֶא ,סערעייהט
 קעװַא טהילפ ןעמ ,םעד טימ טפיולטנַא ןעמ ןוא סענָאנַאװ יד ןיא טרַאּפש
 -ַאו יד רַאפ טרָאד ךיז טיײרּפשוצ סָאװ ,ךיור ןעסייוו םענעי ןיא םעד טימ
 ...סענָאג

 פהָאמ ןייא ךָאנ יז שטָאכ ךימ טזָאל ! טעװעטַאר ,טרַאװ ,טהעטש --

 ...יז ןעשוקנָא טונ שטָאכ ךימ טזָאל ...!ּפָאק ןיימ ןופ ןיורק יד ,ןעקוקנָא

 -עיצ עטסרעייהט ןיימ ,ּפָאק ןיא ניוא עניצנייא ןיימ ,רעטכָאט ןיימ זיא יז
 טרעוו ?וק רהיא רעבָא ,ןעיירש וצ ןעביוהנָא יז ליוו .,.! על'הנח ןיימ -- גנור
 ,..רונ ןערעטיצ ןעּפיל ערהיא ,זלַאה ןיא ןעסירעגנרעביא

 ןעשזושז ןוא ןעשזוח ַא טימ עלייוורעד ךיז ןענַארט סענָאגַאװ יד ןוא

 ןופ ןָאגַאװ רעטצעל רעד טעדניוושרעפ דלַאב ןוא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלט
 ןעסייוו ...ךיור ןוא ךיור ,ךיור ךיז רַאֿפ טצעי רונ טהעז עשַאב ןוא ...ןעגיוא יד
 עכלעוו ,סענַאנַאװ יד רעטניהַא ןופ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,ךיור

 ןעזעיד ןיא ןוא ;ןעל'הנח רהיא טימ גיטסַאה ױזַא ןעגיולפעגקעווַא ןענייז

 רע .טלעוו עצנַאנ יד ןוא יז ןעקנורטרעפ טצעי זיא ,רהיא ךיז טכַאד ,ךיור

 ! ץרַאה סָאד ןוא זלַאה יד ,ןעניוא יד ױזַא טסע רע ,ױזַא טקיטש

 טקוק ןוא טקוק ןוא טרָא ןייא ףיוא טייצ עננַאל א ךֵאנ טהעטש יז ןוא

 -טייוו רעטייוו רעד ןיא ,טייז ןייא ןיא ןעניוא ןערהערט ןופ ענעגיוצרעפ טימ
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 ןעגיבלעז םעד ,ךיור רונ ,רהעמ טינ טרָאד יז טהעז רעבָא ןעל'הנח ; טייק

 | .! ךיור ןעסייוו

 עדייב ּףיונוצ טגייל ,עקליײשטַאפ יד ּפָאק ן'םיוא קור ַא יז טוהט םיצולּפ

 טזיב וד ,טָאג, : םיוא טצכערק ןוא ?לעמיה םוצ ןעגיוא יד ףיוא טביוה ,דנעה

 ,ֿפָאק ןיימ ןופ ןיורק יד שטָאכ טיה ! טכערעג זיא טּפשמ ןייד ןוא טכערעג

 ...! ןעל'הנח ןיימ טיה ,רעטכָאט ןיימ

.2 

 ...! ןעשַאב ייב ןעוועג ןַאד זיא בוט םוי ַארַא'ס ,יוא ,החמש ַארַא'ס ,יוא

 ןעמוקעגנַא זיא יז זַא ,ןעל'הנח ןופ ףעירב ןעטשרע םעד ןעגָארקעג טָאה יז

 -עגניירַא יז ןעבָאה עכלעוו ,טיײלסדנַאל טימ ןחעזעג ךיז טָאה ,"קרָאיינ, ןייק

 ...רעדמעה ןעהענ קירבכַאפ ַא ןיא ןעמונ

 ױזַא לָאז רע זַא ,דמלמ םעד ענַאמ ,ןכש רהיא ןעטעבעג טָאה עשַאב ןוא

 .ףעירב ןעטוג ַא ןעל'הנח רהיא ןעביירשנָא ןוא ןייז טוג

 רע ,רעביירש ַא יבֵא ןעוועג טינ זיא ,ןעסיוו רחיא טפרַאד ,ענָאמ ןוא

 ןייז טימ ...טלעוו ַא ןיא רענייא ץילמ לעב ַא ןוא לודג ןבתכ ַא ןעוועג זיא

 ...ןערהיר רענייטש וליפַא טנעקעג רע טָאה הצילמ

 ןעל'הנח ןעבעירשעגנָא טָאה ןוא לע: וַא םעד טרעשַאקרעּפ טָאה רע ןוא

 : הצילמ אזַא

 ,חלילו םוי ןערהערט ןעפירט ,היחת עשַאב ,ןעגיוא סעמַאט ןייד ןופ...,

 ,ךיד יז טנחָאמרעד סעמערַאװ םייב ...בייוו ס'וניבֶא בקעי ,ונמֶא האל ייב יו

 זַא ,ךיז יז טנהָאמרעד ,ןעפָאלש ךיז טגייל יז זַא ןוא ...{ ףסוי וניבא בקעי יו

 ףיוא טסיירט רעגיצנייא רהיא טזיב וד ןוא ...הנמלַא ערעטיב ַא ךַאבענ זיא יז

 עיירטעג תמא ןַא יו ,דייש זיא סָאװ ,ריד דָאנ יז טקנעב ןכ לע ...טלעוו רעד

 רונ ךיוא יז טכארט ,ףיוא טהעטש יז זַא ןוא ...הקדיחי תכ רהיא ךָאנ עמַאמ

 סָאװ ,ןעסעגרעפ טינ טסלָאז ,על'הנח וד זַא ,ךיד יז טעב ןכ לע ...ריד ןעגעוו

 ךיבֶא תא דבכ; :רמאנשכ .הרות רעגילייה ןייז ןיא ןעטָאבעג טָאה טָאג

 -קעז םעד רטפנה ,ןעטַאט ןייד ךָאנ טייצרהָאי ןעלעטש טסלָאז -- "ךףמא תאו

 ןיא טסכַאמ וד סָאװ ,ביירש ןוא ...קידצ רע'תמא ןַא יוװ ,ןסינ שדוחל ןעטס

 ַאֹּפ ק"קמ ץ"כ והיעשי ר"ב יכדרמ ינממ ..,חסנרּפ ןייד ןיא יוװ ןוא דנוזעג

 ,,.עקווָאמַארג
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 ַא ןענַארקעג טָאה עשַאב ןוא םישדח יירד קעװַא ןענייז רעדעיוו ןוא

 -עג על'הנח טָאה ףעירב ןעטייוצ םעד ןיא .ןעל'הנח ןופ ףעירב ןעטייווצ

 -מַאזרעפ טכוזעב ,ןהעש טנעידרעפ ,ןעבעל ַא טכַאמ יז זַא ,ןעשַאב ןעבעירש

 טָאה ףעירב ןעזעיד .לעבור ןהעצ סױרַא טקיש ןוא ןעשנעמ ענולק ןופ ןעגנול

 יז טָאה ךָאד .טינ ךיוא ענָאמ ןוא ןענַאטשרעּפ רהָאלק טינ ןליפַא עשַאב

 על'חנח ?ייוו ,סנעטייוצ ;?עבור ןהעצ יד טימ ,סנעטשרע .טהערפענ ךיז

 -עג רעדעיוװ טָאה יז ...טוג טנעידרעפ יז ?ייוו ,סנעטירד ןוא ,דנוזעג זיא

 טָאה ץילמ לעב רעסיורג רעד ןוא ,ןעביירש ןעל'הנח לָאז רע ,ןענָאמ ןעטעב

 :ףעירב ַאזַא רעדעיוו ןעבעירשעגנָא

 ,ןערהערט ןעפירט ןעגיוא סעמַאמ ןייד ןופ זַא ,ריד ךיא ביירש תישאר

 יו ,ןערָאװעג טיור רהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד זַא .?אוק ןערעטיב ַא ןופ יו

 זיא ,ןעטשרעביוא םעד קנַאד ַא ױזַא ןוא ,בייוו ס'וניבֶא בקעי ,ונמא האל ייב

 ןכ ,ּפָאק ן'םיוא ןוא ץרַאה יד ףיוא עלעסיב ַא ךיז טגָאלק יז ץוח ,דנוזעג יז

 עמאמ ןייד זַא ,ריד ףיא ביירש תינש ...ןערעה וצ עבלעז סָאד ריד ןופ 'ה ןתי

 ןַא ,הכרב רהיא ראפרעד ריד טקיש ןוא כ"ור חרשע יד ןעווענ ?בקמ טָאה

 ןוא הכרעמ עטוג ַא טימ ןעשטנעב ךיד רעטשרעביוא רעד לָאז רַאּפרעד

 ייב ביוא ,רימ ביירש ןוא ,ןעדנעוו ןוא ןערהעק ךיז טסעוו וד ואוו ,חחלצה

 םוראוו ...ןעבָאה הנותח ךייא ייב ןעליוו ייז ביוא ןוא םינתח ַאד ןענייז ךייא

 היברו הירּפ תוצמ זַא ,םירוחב יד ןעסענרעפ ,םשח ךורב ,ןערהָאי עגיטנייה

 ַא זַא ,קנעדעג ןוא ...ןעבָאה הנותח טינ ןעליוו ןוא טינ טייקגיניילק ןייק זיא

 ס'טָאג זַא ידכב ,ןעבָאה הנותח זומ ,ןערעװ ןעסעזרעפ טינ רָאט לארשי תב

 ואלמו וברו ןורּפ , : קוסּפ ןיא שורפב טהעטש סע יוװ ,ןערעוו םיוקמ לָאז הכרב

 ,"ץראה תא

 ...םֹּפֶא ץנאג ןענהָאמ טימ על'חנח ןעביירשכרוד ךיז ןעגעלפ ױזַא ןוא

 רעכילדנעטשרעפנוא ץלַא ןערָאװעג רעטייוו סָאװ ןענייז ףעירב ערהיא

 -טנעצַארּפ יד טלעדיזעג יז טָאה ייז ןיא .ןענָאמ רַאפ יא ,ןעשַאב רַאפ יא

 ביוא ,רוסָא -- ןעמענ ענױזַא טימ ןעפורעג ייז טָאה ,סעקינרעכָאװ יד ,סעקינ

 ערעייז ףיוא טרעהעג זיא-סע ןעוו ןעמענ עניױזַא רָאנ ןעכָאה עשַאב ןוא ענָאמ

 סָאװ ,ףערט העג -- המודכו "סרעטייבסיוא , ,"סרָאטַאטַאולּפסקע, ! ןעבעל
 ,םינָארַאנ ןענייז ייז , .טלעדיזעג ךיוא יז טָאה תוכאלמ ילעב יד !טניימ יז

 "! ךָאג ןוא ןעטייווצ ן'פיוא ןעטיײברַא ייז ,תוחומ ערעטסניפ
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 ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ענָאמ טָאה ,ףעירב עזעיד גידנעזעל ןוא

 ַא טהערדעג םהיא ייב ךיז טָאה חומ ןיא ןוא ןערעטש םעד טימ טעשטרָאקעג

 ..."; ענושמ ןעטרָאד זיא יז ,גָאט רעד יוו רהָאלק ,עגושמ זיא יז , : הבשחמ

 ןעועל טנעלפ רע ןעוו ןעניוא יד ןיא ןעקוקניירַא םהיא טגעלפ עשַאב

 -ַאטסעג ךיז טָאה ןוא םירבא עלַא טימ ןערעהוצ ךיז טגעלפ ,ףעירב סעל'הנח

 ...ןענַאטשרעפ סָאװ גינעוו רהעז טָאה רעבָא ,ןהעטשרעפ וצ טער

 ? ןעטרָאד יז טביירש יוװ ? סָאד יז טניימ סָאװ ,רעגיצרַאה ,ענָאמ 'ר --

 .ןערעטש םעד קרַאטש גידנעשטיינק ,ןענערפ רע טנעלפ -- ? סָאװ --

 ?ןעטרָאד יז טביירש יו ,"עטַאטולּפסעק , ;סָאד טָא --

 ירד ןעסיוו ןעזומ טנעלפ ןבתכ רעסיורג רעד ענָאמ זַא ,ךיז טהעטשרעפ

 -טנע ךיילג ןוא ןעטכארט גנַאל טינ טגעלפ רע .טרָאװ ןעזעיד ןופ גנוניימ

 : ןערעפ

 ייב יו ,הללק ַא ,ןושל אקירעמא ףיוא ,ןושל רעייז ףיוא זיא סָאד --

 | ...} טייז ןיא הכמ ַא ,לידבהל ,זנוא

 ןעּפַאכרעטנוא טגעלפ -- טכַאדענ ןעדיא ןייק ריפ ,טכַאדעג ָאד טינ --

 ? רעניצרַאה ,טרָאפ יז טביירש סָאװ זיא -- עשַאב

 .יז טליש טלעװ עצנַאג יד .ףךיז טליש ?ןעביירש יז לָאז סָאװ --

 - ...ןעטרָאד גולק וצ ןערָאװעג

 טייז רהיא ,רעגיצרַאה ענַאמ 'ר ?ןעמ טוהט סָאװ ,רימ זיא העוו --

 טימ ןעטרָאד ןערָאװעג סע זיא סָאװ ,רימ טגָאז : םכח ַא דיא ַא סעּפע ךָאד

 ,דלַאװג ! הגאד רהיא סע זיא ? םיריבג יד וצ יז טָאה סָאװ ? ןעל'הנח ןיימ

 ,עלעבייט עליטש אזַא ךָאד ןעוועג ? ןעטרָאד ךיז יז טכַארט סָאװ ,דלאווג

 ָאד טיג ,תוללק עלַא יד טָא ןעמונעג יז טָאה ואוו .,.ץרַאה ענעדלָאג ַאזַא טימ

 ַא יװ זיא ץראה םע ןַא ..ןעביירש ןענעק לָאז ךיא ןעוו ,יוא !? טכאדעג

 ןעטוג ַא רהיא ןָא שטָאכ רהיא טביירש !רימ זיא דניוו ןוא העוו ,רעדנילב

 ףרַאד ךייא ,יוװ ךָאד טסייוו רהיא ,סיוא טונ יז ט'רסומ !רעגיצרַאה ,ףעירב

 ..! ןענרעל טינ ךָאד ןעמ

 ךיא בָאה ףעירב ןעטונ ַא זַא ,עשַאב ,תמא םעד ןענָאז ךייא ?'ךיא --

 ...רוסֶא רימ ךיז טליוו ליומ ןיא רהיא וצ ןעלַאפנײרַא ,ןעביירש וצ ארומ רָאג

 'ר ...! ןעועג עלעבייט עליטש אזא ,רימ זיא העוו ,רימ זיא העוו --
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 יז ט'רסומ ,תונמחר טָאה ;הוצמ ַא טנעידרעפ ,טהעז ,רעקניבויל ,ענָאמ

 ! !עטוג טימ סיוא שטָאכ

 טָאנ סָאװ .,ןעביירשנָא ןיוש ?עוו ךיא ? ןָאהט ןעמ לָאז סָאװ ,ונ ונ --

 | ...ןייז טעװ סָאד ןעבעג טעוו

3 

 ַא טימ עקווָאמָארנַאּפ ןיא טכָאק סע ,עקװעמָארנַאּפ ןיא טגנילק סע

 וצ זיוה ןופ ,?יומ וצ ?יומ ןופ .ַאקירעמַא ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,סעיינ

 סעלעטיג-חיח-עשַאב על'הנח זַא ,סעיינ יד ךיז טגָארט ?הוש וצ ?הוש ןופ ,זיוה

 ...יֹונ ַא טימ "קרָאיינ, ןיא טָאהעג הנותח טָאה

 ערהיא ןופ ,טינ סעיינ ןייק רָאנ סע זיא םהיא רַאפ זַא ,טלהעצרעד ענַאמ
 יד זַא ...ןעבָאה יז טעוװ ףוס ַאזַא זַא ,ןהעזעג ךילרעּפניישעב רע טָאה ףעירב

 ןעטליש רהיא ןופ ןהעז ךילרעּפניישעב טנעקעג ןעמ טָאה ,רהיא ןיא זיא הּפילק
 -ּפוטקע, -- םיתב ילעב רעקוועמָארנָאּפ יד ריפ ענָאמ טלהעצרעד טָאה -- ךיז
 סָאו ,ןעדיא ,סעװָאטאק א -- "ןעסעלַאטיּפַאקסױא, ,"ןעטייבסיוא , ,"עטַאט
 שדע ךצד ןליפַא ןענייז ייז ןענעק זַא ?ןענייז סָאד תוללק ערעטיב ַא ראפ

 "! קַאבַאט קעמש ןייק הטרעוו טינ בחאכ

 ןיוש טָאה יז ,הרושב רעזעיד ןופ טסואוועג טינ טָאה רונ עשַאב ןייא
 טנייוועג טָאה יז ןוא ןעל'הנח רהיא ןופ העידי ןייק ןעגָארקעג טינ גנַאל ,גנַאל
 ,רהיא ךָאנ טנָאלקעג ןוא

 סעל'הנח טימ טעב ן'פיוא ןעציז יז טגעלפ טכענ רעמוז עצרוק יד ןיא
 עכלעוו ,הנבל רעד ןופ ןייש םענרעבליז םעד רַאפ ןוא דנעה יד ןיא ףעירב
 יד ןהעזכרוד יז טנעלפ ,רעמַאק רהיא ןופ ?ערעטסנעפ ןיא ןעקוקניירַא טנעלפ
 טנעקעג טינ טָאה יז שטָאכ ןוא רעיּפַאּפ ךַאלעגייב ענעבעירשעב ,עקנעסייוו
 ,רעדנוזעב ףעירב ןעדעי ןופ טלַאהניא םעד טסואוועג יז טָאה ,ןעזעל

 רעועיד .קרָאױנ ןייק ןעמוקעגנָא םולשב זיא יז זַא ,יז טביירש ָאד,
 יז טליש םעד ןיא ...ךיז יז טליש םעד ןיא .,לעבור ןהעצ יד ןעגעוו זיא
 זומ סע ...? ךיז יז טליש סָאװ רַאפ רעבָא ...ךיוא םעד ןיא ...רעקרַאטש ךָאנ
 יז טזָאל ,ןעצרַאה ן'פיוא רעטיב גונעג זיא רהיא םינּפה ...םעט א ןייז ךָאד
 3 904 ? ןעטליש טינ ךָאד יז םעוו ױזַא טָאלנ ...ןעמעוו יבַא וצ סעכ םעד סיוא

 -הרוש עקניצראווש יד ףיוא ןעניוא יד ןעגנערטשנָא טנעלפ עשַאב ןוא
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 ,"םעט םעד, ןעניפעגסיוא ןעלעוו טלָאװ יז יוװ טארוקַא ,ףעירב ם'נופ ףעל

 טָאה יז ,ןהעזעג טשיג טָאה יז רעבָא ,ךיז ןעטליש סעל'הנח ןופ סָאװירַאפ םעד

 "צרַאה טימ ןעשטּפעש יז טגעלפ -- דנילב ,דנילב , ...ןעזעפ טנעקעג טשינ

 "רעד ךיז סעלַא ןיוש ךיא טלָאװ ,ןענעייל ןענעק לָאז ךיֹא ןעוו , -- ,גאטהעוו

 1 ! טסואוו

 ךיז טגעלפ יז .גנַאג רעדנַאנַא תובשחמ ערהיא ןעמהעננָא ןעגעלפ ןַאד

 טייצ עגנַאל ַאזַא ןיוש ףעירב ןייק זיא ןעל'הנח ןופ זַא ,רעדעיװ ןענהָאמרעד

 ? דנוזעג זיא יז וצ ? ןעטרָאד זיא רהיא טימ סָאװ ,סייוו טָאג ןייא, ...ָאטינ

 רצפיורַא סע טַאהעג ארומ טָאה יז) *...ןייז ?יצמו רמוש רע לָאז ,זיא יז וצ

 ןופ ןוא ,ןעשטּפעש יז טגעלפ -- ,רעגיצרַאה וינעטָאנ , (חומ ץ'פיוא ןעזָאל

 סעּפע הלילח זיא סע ןעוו, -- ןערהערט ןעלקייק ךיז ןעגעלפ ןעניוא ערהיא

 ונובר .ןעמוקנָא רעסעב רימ לָאז ,קילגנוא ןַא ןעל'הנח ןיימ ןעטרָאד טרעשעב

 ,ןעבעלרעביא יז לָאז ּפָאק ןיימ .,..רהיא רַאפ רעסעב ךימ ףָארטש ,םלוע לש

 "..,! ּפָאק ןיימ

 עטעשטומוצ עמערָא יד טנעלפ טשרע ןַאד .גָאט ןעסיורג זיב ױזַא ןוא

 ...ןעפַאלשנייא עמַאמ

 *+ * א

 ףיוא ןעטרַאװ ןוא בוטש ןופ עבזירּפ ן'פיוא ןעציז יז טנעלפ טכַאנרַאפ

 ןעטייוו ןופ טגעלפ יז ןעוו ןוא ...ןעל'הנח ןופ ףעירב ַא ףיוא ,ןָאילַאטסָאּפ םעד

 ןעביױהנַא טסורב רהיא ןיא ץרַאה רָאד טגעלפ ,רעגערט-ףעירב םעד ןהעזרעד

 ןוא ןערעטיצ ןעמהענ רהיא ןעגעלפ סיפ ןוא דנעה ,?ענש ,לענש ןעּפַאלק וצ

 ,.,םינּפ סרעגערטי ףעירב םעד ןיא ןעסענייא ןעגיוא יד טימ ךיז טנעלפ יז

 ,ןיינ :ּפָאק ן'טימ ןָאהט לעקָאש ַא טגעלפ רעגערט-ףעירב רעד ןעוו ןוא

 ןעזָאלּפָארַא טגעלפ יז ןוא ןערב ַא רהיא טוהט חומ ןיא זַא ,ןעלהיפ יז טגעלפ

 ...עטרעווילגרעפ א יוװ ,ןעציז ןעביילב ןוא ּפָאק טעד

4 

 יד ןעבירטעג טָאה ךוטסַאּפ רעד ןעוו -- טכַאנרַאפ -- לָאמנייא ןוא

 -ףעיט ןוא רהָאלק ןעוועג ןעטימ ןיא זיא ?עמיה רעד ןעוו ,דלעפ ןופ תומהב

 ןעסעזעג זיא ,ןערָאזוא עגידרעייפ טימ טגײלעגמורַא ןעטייז יד ייֵב ןוא יולב
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 ן'םיוא ,ךילנחעוועג יו ,טראוועג טָאה ןוא זיוה ןעבענ עבזירּפ ן'םיוא עשַאב

 ,רעגערט-ףעירב

 טימ ןעסעגעגנייא ךיילג ךיִז טָאה ןוא ןהעזרעד םהיא יז טָאה םיצולּפ

 .םינּפ ןייז ןיא ןעגיוא ערהיא

 יו ,ףיילב ,ןעפַאלענוצ םהיא וצ זיא יז .ןָאהטעג ףור ַא יז טָאה רע

 רעד רהיא טָאה רע .,רעפרעק ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצעג טָאה ןוא ,דנעווייק

 טטה ןוא דנַאה ןייז ןָאהטעג ּפאכ א טָאה יז .,ַאקירעמַא ןופ ףעירב ַא טגנַאל

 דנאה יד יו ,ןעשוק רחיא ןעמונעג ,גידנעכַאל ןוא גידנענייוו ,דיירפ סיורג ןופ

 .ךאלמ ןעטונ ַא ןופ

 .ןענַאמ ֹוצ ןעזָאלעגקעװַא ךיז יז טָאה ןַאד

 ,םינּפ ןעגיטכיזדניווש ,ןעכיילב ַא טימ ,דיא רערַאד ,רעכיוה א -- ענָאמ

 עטהערדרעפ ,תואיפ עלענ טימ ,לעדרעב רעטַאװעטלָאק רעניציּפש ַא טימ

 ןענַאטשעג זיא ,ּפָאק ן'פיוא עקלעמראי רענעצלאמשרעפ ַא טימ ,ךאלגניר ןיא

 ןייז ןופ עלָאּפ א ןעטלַאהעג טָאה ,לעביטש רענירעדעינ ןייז ןופ רעיוט ןעבענ

 עכלעוו ,געיצ עסייוו ןייז ךיז וצ טעינַאמעג ןוא סענערב עדייב ייב עציּפושז

 עשירַאנ ערהיא טימ םחיא ףיוא טקוקעג טָאה ,סאג ןעטימ ןיא ןענַאטשעג זיא

 ,לעדייוו ן'טימ טהערדעג ןוא ןעניוא

 גידנעגיובנייא ,ןעפורעג יז רע טָאה -- !קישזד ,קישזד ,קישזד --

 .עלָאּפ יד דרע'רד וצ גירדעינ

 ,פערייו ן'טימ גידנעהיירד ,געיצ יד ןעירשעג טָאה !עדעימימדמ --

 ...טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז טָאה ןוא

 וצ זיא -- ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ַא ָאד זיא סע ,ענָאמ 'ר ,ענָאמ 'ר --

 -הנח ןופ ,ַאקירעמַא ןופ ףעירב א -- ,יירשעג ַא טימ עשַאב ןעּפָאלעגוצ םהיא
 ! ָאד ,טָאנ ַא ָאד זיא סע ...ןעמוקעב ןעל

 סָאװ -- טרעדנואוורעפ טנערפעג רע טָאה -- ? רהיא ןופ ףעירב ַא --

 ...1 יז טביירש

 ...ןענעיילרעביא רימ טעװ ,רעניצרַאה ,רהיא טָא --

 פאה עשַאב ןעכלעוו ,ףעירב ץפיוא ןָאהטעג קוק ַא םורק טָאה ענָאמ
 ;געיצ יד רעדעיוו ןעפור ןעמינעג טָאה ןוא ,דנַאה ןיא ןעטלַאהעג

 ,..} קישזד ,קישזד ,קישזד --

 ! ברַא-ַאטש ךיא ,תונמחר טָאה ,ענָאמ 'ר --
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 .ןָאהט קוק ַא רימ טזייוו --

 ןעטכארטעב וצ ןעגנַאפעגנָא םהיא טָאה ןוא ףעירב םעד ןעמונעג טָאה רע

 ,ןעטייז עלַא ןופ

 .ןָאנ ן'רעטנוא ךיז רַאפ טדערעגסיוא רע טָאה--?ןעביירש יז ןעק סָאװ --

 ןיא רימ וצ ןירַא טמוק .,רעקנירעייהט ,ענָאמ 'ר ,תונמחר טָאה --

 .רעביא רימ טנעייל ןוא בוטש

 .ןערעדנַאנַא ןעטעבעג טלָאװ רהיא ,עשַאב ,ןעבעל'כ --

 ַא סעל'הנח ןהעטשרעפ טינ טעוװ רעדעדנַאנַא ,ענָאמ 'ר ,ןיינ ,ןיינ --

 ןיילַא טייז רהיא ..,.ןהעטשרעפ ףעירב ערהיא טנעק ןיילַא רהיא רונ ...ףעירב

 ....! בתֹוכ לעב רעסיורג ַא

 .ןהעטשנייא טינ ץילמ לעב רעזנוא ןעק טנעמילּפמָאק אזא ןעגעק

 .רע טגָאז -- ,טמוק ,ךיא סייוו --

 עשאב .ףעירב םעד טנעפעעג טָאה ענָאמ .בוטש ןיא ןיירַא ןענייז ייז
 םעד דנַאה ןייא טימ טרַאּפשעגרעטנוא טָאה ,םהיא ןעגעג טלעטשעג ךיז טָאה

 .םינּפ ןייז ןיא ןעניוא עגידלודעגנוא טימ ןעטעגעגנייא ךיז טָאה ןוא קַאבניק !

 טסייוו וד זַא ,ביולג ךיא -- ןעזעל ןעמונעג רע טָאה -- רעטומ עבעיל

 | | ",,,רק ַא טימ הנותח ןיימ ןעגעוו ןיוש

 לָאז הנושמ התימ ַא -- ןעירשעגסיוא ענָאמ טָאה -- טינ ןעק ךיא --

 | ! ןעמהעננייא ןעטרָאד יז

 'ר ,רהיא טליש ןעמעוו !? טַאהעג הנותח טָאה על'הנח ...? הנותח --

 ,טשימוצ ןעירשעגסיוא יז טָאה -- !? ענַאמ

 טפור ...ןענעייל טינ ןעק ךיא ...טנעמעג יז רהיא טָאה ןעבַארנעב --
 ...! הריבע יד ןענעידרעפ טינ ?יוװ ךיא ...ןערעדנַאנַא ןעמעוו

 ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ךייא טימ ןיא טָאג .ענָאמ 'ר ,ענָאמ 'ר --

 טדער סָאװ ,ןעכַאמ עגושמ םינּפה ךימ טליוו רהיא -- ?וק רהיא טימ טינ

 ןעמונעג ךילטפַאשנעדייל םהיא טָאה יז) ? רהיא טדער סָאװ ? סניױזַא רהיא

 סעטכעלש ַא ריפ סָאװ ? יז רהיא טליש סָאװ רַאפ (?עברַא ן'רַאפ ןעּפוצ

 ...1 ןָאהטעג ךייא על'הנח ןיימ טָאה

 ץרַאה טימ טנָאזעג טָאה ,ןרעוו טגעמעג יז טָאה טעיינערָאקעגסױא זַא --

 ...| םיעבהל דמושמ !ּףעירב ךָאנ טביירש -- ענָאמ

 .ןערעטיצ ןעמונעג טָאה ןוא ,טיױט רעד יװ ,ךיילב ןערָאװעג זיא עשַאב
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 ,ענָאמ 'ר ,טנעייל -- ןעיירש ןעמונעג יז טָאה -- ? סע ןיא סָאװ --

 ? רהיא טסייוו סָאװ ? אה ,סעּפע טסייוו רהיא ! ןעסיוו ?יוװ ךיא ,טנעייל

 ...1 ענָאמ 'ר ,ענָאמ 'ר ,טנעייל ונ ,טנעייל ..,? הנותח א ראפ ןעטרָאד זיא סָאװ

 ףיוא טקוקעג טָאה ןוא לעברַא ן'רַאמ ןעּפעלש ןעמונעג םהיא טָאה יז

 ךייא ךיא עּכַארד טינ זַא ,טנעייל -- :ןעניוא עטעשטאקעגסיוא טימ םהיא

 | ...} ןעגיוא יד סיוא

 ,רעפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טרעטיצעג טָאה ןוא טמעהטָאעג רעווש טָאה יז

 רהיא ןהֶא סע סייוו טדָאטש עצנַאג יד ,ןענעייל ךייא ךיא לָאז סָאװ --

 | .ענָאמ טגָאזעג טָאה -- ףעירב

 ? ַאה ,ט'דמש"עג טינ ךָאד ךיז טָאה על'הנח ! טדער ? ןעמ סייוו סָאװ --

 -רעוו ענעגייא ערהיא רַאפ ןעקָארשרעד ךיז יז טָאה ,סע גידנעגָאז ןוא

 ןוא טשימוצ טכארטעג יז טָאה "4 םלוע לש ונובר ,ךיא דער סָאװ, .רעט

 1: ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ טלעסיירטעג ךיז טָאה

 .ּפָאק ן'טימ ךַאמ ַא טימ עגַארפ רהיא ףיוא טרעפטנעעג טָאה ענָאמ
 יו טַארוקַא ,?יטש רעד ןיא טעשטּפעשעגסױרַא יז טָאה -- ? סָאװ --

 רהיא טלעקַאש סָאװ -- ; ןערעה טינ לָאז רעצימיא זַא ,טַאהעג ארומ טלָאוװ יז

 ךיז יז טָאה -- ! טייז רהיא סָאװ ,ןלזנ ,ענָאמ 'ר ...ךיז טָאה יז ?ּפָאק ן'טימ

 ןייק -- רעמָאי ןעכילטפַאשנעדייל ַא טימ םהיא וצ ןָאהטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ

 רַאפ ,ךימ רהיא טעשטומ סָאװ רַאפ ...תונמחר ןייק ,טינ רהיא טָאה ץרַאה

 ...1? ןָאהטעג ךייא ךיא בָאה סטכעלש ַא ראפ סָאװ ? סָאװ

 ץפיז ַא טָאה ןוא סעציײלּפ יד טימ ןָאהטעג שטעווק ַא טָאה ענַאמ
 | | .ןָאהטעג

 טימ טרערעגנסיױרַא רע טָאה -- ,ןייז דנוזענ רימ רהיא טלָאז ,עשאב --

 רעוו ? ךייא עשטומ ךיא סעּפע טסייה סָאװ -- עמיטש רעטגעוועב קרַאטש א

 בָאה ךיא ,אברדא ...ןערעוו טעשטומעג ןיילַא לָאז ,ןעשטומ ךייא ליוו סע
 טסָאק דנוזעג קיטש ַא ,רימ טביולג ...תונמחר קרַאטש ,תונמחר ךייא ףיוא

 ןא יו שממ ןעװעג רימ ייב ןיא על'הנח םורָאװ .,.סעלַא סָאד טָא רימ

 ..9 השעמ אוַא ןָאהטּפֶא לָאז יז ןוא .,..רעטכָאט ענעגייא

 ..טצפיזעג טָאה ןוא ּפָאק םעד טרהעקענּפָא טָאה רע

 עטצַאלגענסיוא טימ ,טלעמוטוצ ,דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה יז
 קראטש טאה ,דנעה יד ןעכארברעפ טָאה ,ליומ םענעּפָא ןַא טימ ןוא ןעגיוא
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 זיא ױזַא ,ּפָאק םעד ןעזָאלעּפָארַא טָאה ןוא ןעמערב יד טימ ןעכַאמ ןעמונענ

 םעד ןעביוהעגפיוא רעדעיוװ יז טָאה ןַאד .עלייוו עצרוק ַא ןענַאטשעג יז

 .ןעלכיימש ןוא ןענָאמ ףיוא ןעגיוא עדנעשטשילב טימ ןעקוס ןעמונעג טָאה ,ּפָאק |

 ,רענהייצ יד רעשיווצ ,טקיטשרעפ טדערעגפיױרַא יז טָאה -- טנעייל --

 ...! טנעייל

 ..ןעפוצ ןעמונעג ןוא לעברַא ן'רַאפ טפַאכעגנָא םהיא טָאה יז

 | ; ןעזעל ןעביוהעגנָא טָאה רע

 הנותח ןיימ ןעגעוו ןיוש טסייוו וד זַא ,ביולג ךיא ,עקרעטומ עבעיל , .

 רעד סע זיא ריד ראפ זַא ,סייוו ךיא ,עקרעטומ ,עקרעטומ ..טסירק ַא טימי

 רעגינעוו טינ בעיל ךיד בָאה ךיא זַא ,רימ ביולג רעבָא ...קילגנוא רעטסערג
 ; געסיוו טסלָאװ וד ןעו ...רערהעמ להָאמ דנעזיוט ,רערהעמ ךָאנ ,רעהירפ יו

 ןיד סע ךיא לָאז יװ ,ונ ...טירש רעזעיד ךיס טסָאק סע רנוזעג לעיפיווי

 ןעקיש ןוא ץרַאה ןיימ ןעמהענסורַא לָאז ךיא ןעוו ? ןדעטשרעפ וצ ןעבענ;

 ןענַאװ זיב ןעטילעג ךיא בָאה גונעג ,עקדעטומ ...העירב ןעזעיד טָאטשנָא רידי

 טלָאװעג בָאה ךיא ?ייוו ,םהיא ןעהטארייח וצ ט'לעוּפ'עג ךיז ייב בָאה ךיא

 ַא טינ ןיא טסירק ַא זַא ,עקרעטומ ,טינ ביולג .,,,םירוסי ןופ ךיד ןעטיחרעפ

 ".,,רעדירב ןענייז ןעשנעמ עלַא -- ,דיא ַא יװ ,שנעמ

 ןעטקיטשרעפ ַא טימ ןענָאמ ןעכָארברעטנוא עשַאב טָאה -- ! גונעג --

 טָאה -- אצוו .,.אצוי ,גונעג -- דנַאה ן'רַאפ טלעטשעגּפָא םהיא טָאה ןוא ?וק

 ...! ןייפ ,טבעלרעד ןייפ -- טעשטּפעשעג יז

 ,ּפָאק םעד ןעזָאלענּפָארַא גירדעינ טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיושנַא ןיא יז

 ,רעטכעלעג ןעגידריווקרעמ ,ןעליטש ַא טימ טכַאלוצ ךיז יז טָאה םיצולּפו

 - ,..טַאלב ַא יװ ,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ גידנערעטיצ
 שטַאּפ ַא םורַא עלייוו ַא ןיא יז טָאה -- ? ןעגיוושעג רע טָאה סָאװ --

 -- ,גנוגערפיוא רענעגושמ ַא טימ ןעירשעגסיוא טָאה ןוא דנעה יד ןיא ןָאהטעג

 לעװ ךיא ...!ךיוא חקדיחי תב ןייז ...! ךיוא רעטכָאט ןייז ךָאד זיא סָאד

 רימ סָאװ ; רבק םעד ןעסיירנייא םהיא לעװ ,םלוע תיב ן'פיוא ןעפיול טנייה
 רימ ייב רע טעװ חֹור ןייק ...ןעזָאלסױא םהיא וצ ךיא לעוװ ןעצרַאה ן'מיוא

 ? ןעוועג השמ ןיימ זיא ואוו ,ןעוועג רע זיא ואוו ...! החונמ ןייק ,ןעבָאה טינ

 1? דובכה אסכ םוצ ןעמָאלעג טינ רע ןיא םורָאװ
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 ,טצכערקעגסיוא טָאה ןוא ּפָאק ן'םיוא דנעה עדייב ןעכָארברעפ טָאה יז

 ...1 על'הנח ,על'הנח ,יוא -- : עטעדנואוורעפ ַא יו

 -- ענַאמ 'ר -- רנַאה ן'רַאפ ןענָאמ ןָאהטעג ּפַאכ ַא יז טָאה לָאמנייא טימ

 ואוו ,רימ טזייוו ...רעבָא ךָאד ןיא סָאד ,ענָאמ 'ר -- ןעירשענסיוא יז טָאה

 ..1 טַאהעג הנותח םהיא טימ טָאה יז זַא ,טביירש יז

 םהיא טָאה יז .ףעירב ןיא טרָא ן'טיוא ןעזעיוװעגנָא רהיא טָאה ענַאמ

 קרַאטש טָאה ןוא הרוש ענעי ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,דנַאה ןיא טקוקעג

 ,על'הרוש עקניצרַאװש ענעי יװ טַארוקַא ,ןעניוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג

 סָאװ ,ןעלדָאנ עפרַאש טימ לופ ןעוועג זיא ,ןעזעל טנעקעג טינ טָאה יז עכלעוו

 ןעזָאלעגסױרַא יז טָאה ןַאד ...ןעגיוא ערהיא ןיא ןעכָאטשעגניירַא ךיז ןעבָאה

 טָאה ןוא ןעקלַאב םוצ ןעגיוא יד טצַאלנרעפ טָאה ,דנאה ןופ ףעירב םעד

 : טדערעגסױרַא

 ! טכערעג זיא טּפשמ ןייד ןוא ,טכערעג טזיב וד ,טָאג --

 ,ּפָאק םעד ןעזָאלענּפָארַא רעדעיוװ טָאה יז ןוא

 ןוא עטפָאק רהיא רעביא ןעמיול ןעמונעג ןעגיוא ערהיא ןעבָאה ןַאד

 ...םיזוב םייב עטפָאק יד ןָאהטעג סעיר ַא דנַאה ַא טימ יז טָאה םיצולּפ

 ןעמּפמוד ַא טימ טדערעגסױרַא םַאזגנַאפ יז טָאה -- ! תמא ןיד ךורב --

 ערייב טימ עינק יד ןעמונעגמורַא טָאה ,עגָאלדָאּפ ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה ,לוק

 ...םָאק םעד נירדעינ רהעז ,גירדעינ ןעזָאלעגּפָארַא טָאה ןוא דנעה



 ,טכַאנ רעגידמרוטש ַא ןיא

 דניירפ ןיימ ,ליװזנָארב ןיא רימ ייב טציז רעמוז ןעטצעל דנעבַא ןַא ןיא

 ,רעטכיד רעשידיא רעטבַאגעב ַא ,נ
 .ָאטינ רענייק רהעמ רעמיצ ןיא זיא ןעדייב זנוא רעסיוא

 ...ןעסיורד ןיא סױרַא ןעקוק ןוא רעטסנעפ ענעּפָא ןַא ןענענ ןעציז רימ

 ,רענעפא ןַא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ךיז טהיצ זנוא ןעגעג

 םיוב רעטלַא ןַא טהעטש טרָאד ןוא ָאד ...ץַאלּפ רעטיוברעפ טינ רעיירמ

 | ...ךיז ןע'דוס רעטעלב ענירג יד טימ ןעגייווצ עגיטכעמ ענייז ןוא

 ַא ,הנבל יד .רעגיטכיל ַא ,רענהעש א גנַאפנָא ןופ זיא דנעבַא רעד

 רעטסנעפ ןיימ ןעגעג לעמיה ם'נופ בָארַא טקוק ,ענרעבליז ַא ,עדנור א ,עלופ

 ...ןעלהַארטש-רעביױצ עלעה ערהיא טימ דרע יד ןוא טפול יד ט'פושיכ ןוא

 ;רעמיוב יד ,זָארג יד .,.סייוו-ט'מולח'רעפ ..,.סייוו ,לעה סיוא טקוק םורַא סעלַא

 ןיא ןעהעטש ,טייוו-טייוו ,טרָאד ...ןעטָאשעב ביוטש םענרעבליז ַא טימ יו

 ענעטכיולעב טימ רעזייה רֶאֹּפ ַא דנעבַא ןעלעה םעד ןופ ןייש ןעסייוו םעד

 יו ,זנוא וצ ךיוא ןעקניוו רעטסנעפ ענעי ןופ ךעלרעייפ יד ןוא רעטסנעפ

 ...ט'םושכ'רעמ

 רעד ןיא ןעקוק ,רעטסנעפ רענעּפָא רעד ייב ןעציז ,טינ ןעדייר רימ

 ...ן'םולח ןוא ןעטכארט ,ןירַא טכַאנ רעלעה

 + דניירפ ןיימ םיצולּפ ּפֶא ךיז טפור

 יו ,טעשטעילַאקוצ ױזַא זיא יז ןעוו וליפַא ,זיא רוטַאנ יד ןהעש יװ --

 ...ליוזנָארב ןיא ריד ייב ָאד

 ...רענוד ַא טייוו-טייוו ץעגרע ןופ ךיז טרעהרעד רעטעּפש

 ,רעטסנעפ ןופ טייוו טינ םיוב רעטלַא רעד ...עהייוו ַא טוהט ?לעטניוו א

 ןַא יו ,ןעלמרומ ןוא ,ן'הקבד ןוא ןעלקַאש וצ ךיז ןָא טביוה ,ןעציז רימ זאוו

 ןעלעה ,ןערהַאלק םעד רעביא ...טגָאזעג םילהת טכָאװ דיא רעמורפ ,רעטלַא
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 ..פעדנעקלָאװ ץראווש ַא טע'בנג'רעפ ייברעפ ךיז טגָארט הנבל רעד ןופ םינּפ
 ַא םהיא ןופ ּפִא ךיז טקור ןוא ,ןעקָארשוצ יװ ,ּפַאכ ַא ךיז טוהט הנבל יד
 ,טערומכרעפ עלייוו ַא טהעטש לעדנעקלָאװ ץרַאווש סָאד ...רעטייוו לעסיב
 -נַא ןַא טימ דלַאב ךיז טפעהעב ,רעטייוו ,רעטייוו קעװַא ךיז רע טזָאל ןַאד
 ןופ ןשגעקטנַא םהיא ןָא טמוק סָאװ ,ןערעצרַאוװש ַא ןוא ןערעסערג ַא ,ןערעד
 ןעמהענ ןוא טמעראעג קעװַא עדייב ךיז ייז ןעזָאל ןַאד ןוא ,טייז רעדנַא רעד
 הנבל יד ...ןעגנילש ןוא םהיא ןעגנילש ,לעמיה ןערהָאלק םעד ןעגנילש ךיז

 "רעד ךָאנ טביילב טייז רעדנַא רעד ףיוא לעמיה ןערהַאלק לעקיטש ַא טימ רונ
 ...ןעגנולשרעפ טינ עלייוו

 רע טָאה טָא ...הזגור טימ ןעדייר טמהענ ,רעקרַאטש טרעוו דניוו רעד
 טגנעה סָאװ ,טערג ?עקיטש א ףיוא טעּפמיא ןַא טימ ןעפרָאװעגפױורַא ךיז
 ףיוא החיצר ןימ ַא טימ סע טשטַאּפ ,רעטסנעפ ןיימ רעטנוא קירטש ַא ףיוא
 ..קירטש םורַא סע טהערד ןוא ּפָארַא ןוא ףיורַא סע טסייר ,ןעטייז עלַא

 ,רעטכיד רעד דניירפ ןיימ טכַאמ -- ! טמוק םרוטש ַא --

 ...סנעקלָאװ עצרַאװש יד טימ טעטיירטש לעמיה ןעטימ ן'םיוא הנבל יד
 ךיז יז טסייר טָא ןוא סעּפַאל עצרַאװש ערעייז ןיא ןיירַא רהיא ייז ןעּפַאכ םִא
 ...ייז ןופ סױרַא

 טינ ןעבָאה סָאװ ,רעזייה רַאּפ יד ...רערעטסניפ ,רעלעקנוד טרעוו סע
 -ךעפ ,רעלעה רעד ןופ ןייש םעד רעטנוא טייוו-טייוו טרָאד טקוקעגסױרַא גנַאל
 ..שינרעטסניפ רעטייוו רעד ןיא ןעדנואוושרעפ טציא ןענייז ,טכַאנ רעט'פושכ
 יו ,ףשוח םעד ךרוד סױרַא ןעשטשילב רעטסנעפ ערעייז ןופ רוג ךאלרעייפ יד
 ...דלאוו ןעלעקנוד ַא סיוא ףלעוו עגירעגנוה ןופ ןעגיוא

 .רערעטסניפ ךָאנ טרעו סע .ןעננולשרעפ ףוס ן'פיוא זיא הנבל יד

 -ניפ רעד סָאװ ,רעזייה רָאֹּפ ענעי טעטכיילעב ,ףיוא טמַאלפ ץילב ַא
 טרעהרעד סע ןוא ,עגר רעבלעז רעד ןיא רעדעיוװ טגנילשרעפ םוהת רערעטס

 ...רעטנעהענ ןיוש רענוד רעקראטש ַא ךיז

 ,ןעצילב יד רונ ...ץרַאװש דרע ןוא לעמיה .,.טסקַאװ ,טסקַאװ ךשוח רעד
 ןעפרַאו ,ךשוח ןעזעיד טייצ וצ טייצ ןופ ךרוד ןעדיינש ,ןערענוד ןופ טיילגעב
 ...םוהת ןעצראווש ,ןעפעיט א רעביא ,ןעגנַאלש עגידרעייפ יו ,םורַא ךיִז

 יװ ,רענוד א ךיז טישוצ -- ! ! ! ךארט --ףארט -- ךַארט -- ךַאַארט --
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 .ןעשיור א טימ סָאג א טוחט ןענער רעד ןוא ,ןעסָאשעגסױא ענָאנַאק א ןופ

 ...רעדליּפעג ןוא

 .רעטסנעפ יד ןעּפַאלקרעפ ןוא ףיוא ןעגנירּפש רימ

 ענייז ןוא רעטכיד רעד טכַאמ -- ! םרוטש רעגיד'השקשינ ַא ,אחַא --

 .ןעלביימש ןעגיוא עגידנענערב עצרַאװש ,ענהעש

 רעד ןוא רעטּפָא ןערענוד ןוא ןעצילב יד ,רעקרַאטש טרעוו םרוטש רעד

 ,טעשטיר ,ךַאד םעד טסייר ,רעטסנעפ יד ןיא טּפַאלק ,ךיז טלעיּפשוצ דניוו

 | ...היח עדליוו ַא יו ,טרעמָאי ,טעיאװ

 ןעביוה ןעניוא עצרַאװש ענייז .רעטיצ ַא רעטכיד רעד טוהט םיצולּפ

 םעד םימ םינּפ רעגידווע'ןחדץרַאװש רעבעיל ןייז ,ןעקארשוצ יו ,ןעקוק ןָא

 רהיפ ַא טוהט רע .,ןעקלָאװ ַא טימ יו ךיז טהיצעב לעדרעב ץרַאװש ןהעש

 : טלעמרומ ןוא ּפָאק ןעטזיורקעג ץרַאװש םענחעש ןייז רעביא דנַאה ַא טימ

 ..יועוורענ ךימ טכַאמ סע יו ,לעפייט ,יופ --

 .ךיא גערפ --- ? זיא סָאװ --

 -רעפ ,טערַאגיס ַא עלעטסעק ַא ןופ סױרַא טמהענ ,טינ טרעפטנע רע

 ןיא לעטעראניס םעד ןיירַא טמהענ ,גנוגעוועב רעזעוורעגנ ַא טימ טרעכיור

 םהעג ,םעהטָא ןייא ןיא ,דנַאנַאכָאנ ךיור םעד ךיז ןיא טהיצ ,םהיא טניוו ,ליומ

 קעװַא טרָאד ךיז טצעז ,רעטסנעפ ןופ טייוו ,טייז רעדנַא םעד ףיוא קעװַא

 עצרַאװש יד ןוא ,טגערעגפיוא זיא םינּפ ןייז ןוא טרעכיור ,עלעקניוו ַא ןיא

 | ...ןעגָארטוצ ,טשימוצ ןעקוק ענייז ןעגיוא ענהעש

 ,םהיא גערפ ןוא טָאלג טינ סעּפע זיא דניירפ ןיימ טימ זַא ,ךיא העז

 | | .טגערעגפיוא םהיא טָאה סנױזַא סָאװ

 .טינ םרעפטנע ןוא ןעגיוא עטשימוצ ענייז טימ ןָא ךימ רע טקוק

 םעד ןופ רעמָאי רעדליוו א ךָאנ ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא ןוא

 ןופ ןעשיור םעד ןיא ּפֶא טברַאטש סָאװ ,רעמָאי רעגנַאֿפ ,רעגנַאֿפ א ,דניוו

 ...ןעגער םעד

 טרָא ןופ ףיוא טהעטש ,רעטכיד רעד טלעמרומ -- { טּפַאחלעקע ,יופ --

 םימ טרעכיור ,םינּפ ןהעש ןייז ףיוא קורדסיוא ןעזייב ַא טימ ,רעזעוורענ א

 .קירוצ ןוא ןיה טגערעגפיוא רעמיצ ן'רעביא ןהעג וצ ןָא טביוה ןוא סעב

 : םהיא וצ ?הָאמ ַא ךָאנ ךיז ךיא דנעוו

 ? ןערָאװעג טגערעגפיוא ױזַא וטזיב סָאװ ? רהעמ רעד זיא סָאװ -- }= | :
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 סױרַא טדער ןוא רימ וצ רהעק ַא ךיז טוהט ,ּפֶא םיצולּפ ךיז רע טלעטש

 : רענהייצ עטעמישטשרעפ ןעשיווצ

 ! ןענייווש ענױזַא ןענייז ןעשנעמ יד ןוא עקרוש אזא זיא ןעבעל סָאד --

 ! ןענייווש עלדָאּפ יו רהעמ טינ ,עֶלַא רימ ןנעייז ןענייווש

 ? טנהָאמרעד ?להָאמ ַא טימ ךיז וטסָאה סָאװ --

 "רעד םעד ןָא ךימ ןעבָאה דניוו םעד ןופ רעמָאי רעד ,םרוטש רעד --

 ךיז טקנוט ןעניוא עצרַאװש ענהעש ענייז ןיא ןוא ,רע טעשטּפעש -- טנהָאמ

 | ...רעצ רעפעיט ַאזַא ּפֶא
 םהיא ךָאנ דלַאב ,רעטסנעפ ןעגעג ץילב ַא ףיוא טמַאלפ טייצ רעזעיד ןיא

 רעטסנעפ יד טימ זיוה עצנַאג סָאד זַא ,ךארק אזא טימ רענוד א טצַאלּפוצ

 -ליוו ,ערעגנעל טימ ,רעקרַאטש טרעמָאי דניוו רעד ,לעסיירט ַא ךיז טוהט

 | ...רענעט ערעד

 -סיוא ןַא טימ ּפַאכ ַא ךיז רע טוהט -- 4? םרוטש םעד טָא טסרעה וד --

 ןיא ,עידעגַארט ַא ןַא ךימ טנהָאמרעד רע -- :םינּפ ן'םיוא קערש ןופ קורד

 ...טפארק רעטכעלש ,רעזייב רעד ןופ עלָאר יד טלעיּפשעג בָאה ךיא רעכלעוו

 קרַאטש םהיא טעשטומ סעּפע זַא ,העז ,טרעדנואוורעפ ןָא םהיא קוק ךיא

 .םהיא טעשטומ סָאװ ,ןעלהעצרעד רימ לָאז רע ,םהיא וצ וצ העטש ןוא

 ,עידעגַארט ַא ןָא ךימ טנהָאמרעד םרוטש רעד זַא ,ריד ךָאד גָאז ךיא --

 לעװ ךיא ...טסייג ןעזייב םעד ןופ עלָאר יד טלעיּפשעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא

 ...ןעלהעצרעד ריד

 יד ןעגעוו ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא רע טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא

 -םיוא ןעבָאה דניוו ם'נופ רעמָאי רעד ןוא םערוטש רעד עכלעוו ,עידענַארט

 ...המשנ ןוא חומ ןייז ןיא טקעוװעג

 2 א לֵא

 : טלהעצרעד טָאה רע ןוא

 ףיוא טנױָאװעג ןַאד בָאה ךיא .קירוצ רהָאי עכילטע טימ ןעוועג זיא סָאד

 ,רָאלפ-ּפאט ַא ףיוא רעלדעּפ ןעשידיא ןעמערָא ןַא ייב טירטס ןָאטסױה

 .ַאזָאר ,עק'הדיחי-תב א טאהעג טָאה רעלדעּפ רעד

 -ויר ַא טימ ,עקטענורב עקנַאלש ,עכיוה א : ןעוועג טייחנהעש ענדָאמ ַא

 יז זַא ,סָאװ רָאה טימ ןוא ןעגיוא עגידרעייפ עצראווש טימ ,טסויב ןעדנעצ
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 םענעטעמאס ןעצרַאװש ַא טימ יו ,טקעדעגוצ ייז ןעבָאה ,ןעזָאלוצ ייז טָאה

 | ...עילַאט רעד זיב ,דעלּפ
 רוטַאנ יד סָאװ ,רעייפ גידנעמַאלּפ קיטש ַא ,ןעוועג ןערב ַא -- לעדיימ ַא

 .רעמיצנעיורפ ַא ןופ ףונ ןעקנַאלש ,םענהעש ַא ןיא ןעסָאלשרעּפ טָאװ

 "עג ןוא טצירּפשעג ןעבעל עסייה סָאד טָאה ןעגיוא עצרַאוש רהיא ןופ

 גידוז ןוא גיטפַאז ןעוועג ןענייז ןעּפיל עטיור ערהיא .,טהירבעג ןוא ,טכָאק

 ...ט'םושיכ'עב טָאה טסורב רהיא ןוא

 עטשרע סָאד טכאמעג רימ ףיוא טָאה יז סָאװ ,קורדנייא םעד קנעדעג ךיא
 .ןעהעזרעד יז נָאה ךיא זא ,לָאמ

 רָאדירָאק ןיא .רָאלפ-ּפאט ן'פיוא רעמיצ םעד ןהעז ןעגנַאעג ןיב ףיא

 ניצומש א ןעגנוזעג טָאה סָאװ ,םיטש ענרעבליז ,עלעה א טרעהרעד ךיא בָאה

 -קיזומ יד ןיא זנוא ייב טגניז ןעמ סָאװ ,ענעי ןופ ,גיצומש ַא רהעז ,לעדעיל

 -רעוו יד ןוא רעייפ לופ גיטכיל ןוא לעה ןעגנולקענ טָאה םיטש יד .,.סללָאה

 ...דנַאש ןוא ץומש ?ופ דעיל ם'ןופ ,רעט

 "רַאװש רָאּפ ַא טימ ןערהָאי עלעטימ ןופ יורפ ַא .ריט ןיא ןָא ּפַאלק ךיא

 ,רהָאה עטלעטַאּפפ ,עצרַאװש טיס ,ןענױא ענידנענערב  עצ

 סָאװ ,טגערפ ןוא ריס טנעפע ,םינּפ טציושרעפ ,טױר ַא טימ

 .רעמיצ ןענעוו ןעגערפ ןעמוקעג ןיב ךיא זא ,רהיא ךיא רהעלקרע  ,ךיא ףרַאד
 ןייר רעבָא ,םערָא ןַא .גינייוועניא ןיירא העג ךיא .ןהעגניירא ךימ יז טעב

 ןענייז דנעה ערהיא ,טיײברַא רעד ןעטימ ןיא ןעטלאהעג טָאה יורפ יד ...בוטש

 ַא טימ ןעדנובעגמורא זיא סָאװ ,ךוטראפ ן'טימ ייז יז טשיװ ,טיור ןוא טכייפ

 ַא ןעוועג לָאמ א גיטנעק ,יורפ עמהענעגנא ןא .עילַאמ רהיא םורא לערינש

 : .ךילדניירפ ױזַא רימ וצ טדער ,טייהנהעש עסיורג

 "טנע ךיא ....םוק ךיא ןענאו ןופ ןוא סָאװ ןוא רעוו ,סיוא רימ טנערפ יז

 ....רהיא רעפ
 -ערפ וצ טינ ךיז יז טמהעש ,רעטכיד רעשידיא ַא ןיב ךיא זא ,טרעהרעד

 ,..טנער טַאנָאמ םעד ראפ ןעלהָאצנייא ןענעק סיוארָאפ ןיא לעװ ךיא ביוא ,ןעג

 ...אי זא ,טרעכיזרעפ יז ךיא בָאה

 םיטש ענעי טגנילק ,ןעדער ןוא ןעהעטש רימ סָאװ ,טייצ עצנַאנ יד ןוא

 רעטרעוו יד ןוא ,רעייפ לופ ,גיטכיל ןוא לעה טגנילק ,רדח ןעטשרעטנה א ןופ

 ,..דנַאש ןוא ץומש לופ ןענייז ,טגניז םיטש יד טָאװ ,דעיל ם'ןופ
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 -- ! קישטימס טעד טיס קיציא ,יִא ! קיציא -- קיציא -- קיציא ,יִא --
 --ַאידיַאט ! םורא קרַאטש ,קיציא ,ךימ םהענ ! םוד-לעדיט-לעדיט ,יַאייַאי--יַאט
 טסכליה סָאװ ,םיטש רעלעה רענעי ןיא טנערב ןוא טדיז ןוא טכָאק -- יַאי--ַאי
 ....רעמיצ ןעטשרעטניה ַא ןופ

 טימ רימ וצ יורפ יד טכַאמ -- עלעזָאר ןיימ ,סע טגניז רעטכָאט ןיימ --
 -בִא ךייא ?יוו ךיא סָאװ ,רעמיצ םעד ןיא טרָאד זיא יז -- לוק ןיא טייקמעראוו
 ...ןעקוקנָא םהיא טעװ רהיא ,טמוק .,ןעבעג

 זנוא ןעגעג ...רחיא רעטניח הענ ךיא ,רעמיצ םעד ןעזייוו רימ טהעג יז
 .םיטש עגידרעייפ ,עלעה יד טמָארטש

 ,רעמיצ םעד ןעקוקנָא ליוו ןַאמרעגנוי א ? ןהעגניירַא ןעמ ןעק ,עלעזָאר --
 טפור ?וק רענרעבליז רעלעה ַא ןוא ןעסירעגרעביא טרעוו ןעגניז סָאד

 ; םִא ךיז

 ,..1 עמַאמ ,סעי --

 ...רהיא רעטניה ךיא ,רעמיצ םנעי ןיא ןיירא טהעג יורפ יד
 רעטרעביוצעב ַא יו ,ןהעטש ךיא ביילב ,רעמיצ ןיא ןעגנַאגעגניירַא ןוא

 סָאװ ,ןעניוא ענידעכָאק עצראווש רָאּפ ַא ךיז ףיוא ?היפרעד ךיא ריט םייב
 ןעטסנהעש םעד ךיז ראפ העז ךיא ....ןעקנופ רימ ףיוא ,ךיז טכוד ,ןעטיש
 לָאבמיס םעד ךיז ראפ העז ךיא ...טולב ןוא שיילפ ןיא טרעּפרעקרעּפ ,םיורט
 רעשידיא רעגנוי א ןיא דנַאה-רעטסיײמַא ןופ טרעּפרעקרעפ ,ןעבעל ןופ
 ....לעדיימ

 ןעלקיוו סָאװ ,רָאה עצראווש ךעּפ ,ענעטָאשוצ טימ רימ ראפ טהעטש יז
 -ןַאל א טימ ייז טמאק ,עילאט רעד זיב רעּפרעק ןעקנַאלש ןעגנוי רהיא ןייא
 -ולנרעפ ךָאנ זיא םינּפ גנוי ,דנור ,ןיורב רהיא ףיוא ןוא ,םַאק םענעזנַארב ןעג
 ערהיא ,ןעגניז ןעגידרעהירפ םעד ןופ גנורעטסייגעב ןופ קורדסיוא רעד טרעוו
 סיורא ןעזייוו ןוא טנעפעעגרעדנַאנופ סָאװטע ןענייז ,עועזָאר ןוא עלופ ,ןעּפיל
 ,רימ ףיוא ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא עצראווש ערהיא ןוא ךאלעדנייצ עסייוו עניילק
 ....ןעקנופ עגיטביל ןעטיש

 ...) יילערָאל יד ענייה ייב וטסקנעדעג

 ץיּפש ַא ףיוא ?עדיימ עטסנהעש סָאד טרָאד טציז ןייחר ךייט םעד רעביא
 ןוא טציז ,ןוז רעדנעהעגרעפ רעד ןופ ןעלחארטש עטיור יד טימ ןעסָאגעב ,גרַאב
 ןוא ךיז טמאק ...םאק םענעדלָאג ַא טימ רָאה ענעדלַאג ערהיא ךיז טמַאק
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 .ןייהר ן'רעביא עלעפיש ןיילק ַא ןיא רעפיש ַא ייברַאפ טרהָאפ סע ..,טנניז

 רע טביוה ...שינעקנעב ַאזַא ,העוו ַאזַא רע טלהיפרעד ,ןעגניז סָאד רע טרעהרעד

 םהיא םורא זא ,ךיז טסעגרעפ ןוא יז רע טהעזרעד ,גרַאב םוצ ןעניוא יד ףיוא

 ןייז טימ רעפיש 'רעטפושיכ'רעפ רעד ןוא ....ןייהר ןופ סעילַאװכ יד ןעוועשוב

 ...ןעננולשרעפ ייז ןופ ןערעוו לעפיש

 -ָאל רענהעש רעד ןופ ּפושיכ ןענידלַאװעג םענעי טַאהעג ךיוא טָאה יִז

 ךיז גידנעקוקרעפ ,רהַאפעג יד ןעסעגרעפ טלָאװ רעפיש ןייא טינ ןוא יילער

 | ...רהיא ףיוא

 דיא ,יִא ! קיציא ,קיציא ,קיציא : ךיז ראפ ,ליטש ןעגניז וצ ןָא טביוה יז

 .רעמיצ םעד טזָאלרעפ ןוא "! קישט-טימס םעד טימ קיצ

 -ַאֹּפ ןוא רערעביוז רהעמ ַא טימ ןעגנוזעג סיוועג טָאה יײלערַאל ענהעש יד

 טימ ןעגנילק טנעקעג טינ ךיז טָאה רענעי ןופ םיטש יד רעבָא ,ךארּפש רעשיטע

 ...ס'אזָאר יו ,טפַאשנערייל ןוא רעיימ רהעמ

 טייחנעטלעז א ,רעטסנעפ רעגיטכיל ַא -- רעמיצ רעד ןיא סָאד טָא --

 -עג יו ,ונ .לוק ס'עמַאמ רהיא םולח ןיא יו ןאד ךיא רעה -- קרָאי וינ ןיא

 | ? ךייא טלהעפ

 -- ךיא לעמרומ -- סעי ,סעי -- : ףָאלש ןופ יו ּפַאכ א ךיז והט ךיא --

 ...םחיא םהענ ךיא

 .ןעניואוו ןעטרָאד ביילב ךיא ןוא

 ,רהיא טימ ךיז ךיא ןעקעב ךָאנ דנעבא ןעבלעז םעד

 ַאלק ַא ךיא רעה ,ךוב א ס'ןַאסַאּפָאמ זעל ןוא רעמיצ ןיימ ןיא ץיז ךיא

 טרָאד ןופ טקוק ,ריט ןיא ןהעטש טביילב יז .ןיירא יז ףוו ךיא .,ךיט ןיא

 ,טמחעשרעפ בלַאה טלעכיימש ןוא ןעגיוא ענידנענערב ערהיא טימ רימ ףיוא

 ַא טימ יז טגָאז -- ?עעהט טליו רהיא ביוא ,טגערפ עמַאמ יד --

 ,לוק לעה

 .ךיא ךַאמ -- ןייז ךילדניירפ יוזא טיוו רחיא בוא --

 ןעדנור םעד ןיא קילב ןעלענש ַא טּפאכ ,ּפאכ ַא ךיז יז טוהט -- ! רוש --

 טכיררעפ ,ּפָאק ןיימ רעביא דגַאװ רעד ףיוא טגנעה סָאװ ,לעגעיּפש םנעזנָארב

 גידנעצנַאט טפיול ןוא ןעטניהא ּפָאצ רחיא ןופ ?יונק ןעצרַאוש ןעקיד םעד ךיז

 ...סיױרַא

 קעװַא טלעטש ,עעהט זָאלג ַא טימ ןיירא יז טמוק םורא עלייוו ַא ןיא
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 ןעטלאהסיוא טינ ןעק ןוא רהיא ףיוא ןעגיוא יד ףיוא ביוה ךיא .שיט ן'פיוא

 .קוק ןעגידרעייפ רהיא

 ,רימ וצ םיצולּפ ךיז יז טעדנעוו -- ? סע רהיא טזעל סָאװ

 -ערעטניא יז סָאװ ,טרעדנואוורעפ סָאװטע ,ךיא רעטטנע -- ןַאסַאּפָאמ --

 .ןעזעל ןיימ טימ ךיז טריס

 ,יז טגערפ -- ? עטכישעג יד טסייה ױזַא --

 .רעביירש רעד טסייה יוזא ,ןיינ --

 ? רעביירש רעשידיא ַא --

 ,רעשיזיוצנארפ ַא ,קילג ןייז וצ ,ןיינ --

 ,טרעדנואוורעפ ןָא ךיס ןעקוק ןעגיוא עגידנענערב ערהיא

 ?שיזיוצנארפ טזעל רחיא ---

 .גנוצעזרעביא רעשטייד ןיא םהיא זעל ךיא = ,ןיינ --

 ? סעטכישענ ענהעש סעּפע --

 ,ךיא לעכיימש -- ענהעש רהעז ,עי ,חֶא --

 .שטייד סיוא טקוק יוװ ,ןהעז ?יוװו ךיא -- יז טכאמ -- ןהעז טזָאל --

 סָאד .ןערעטעלב וצ ןָא סע טביוה ןוא דנעה עניימ ןופ ךוב םעד טמהענ

 ןעגיוא יד טימ ןייא ךיז יז טסע ...רעדליב עטנאקיּפ טימ טרירטסוליא זיא ךוב

 ערהיא ףוא ,ברַאפ א ךיז טסיגוצ םינּפ ןהעש רחיא ףיוא ןוא רעדליב יד ןיא

 טסויב רעכיוה רהיא ןוא ,לעכיימש רעטמהעשרעפ בלַאה ַא טלעיּפש ןעּפיל עלופ

 .ןעגעוועב ןָא ךיז טביוה ?עקאי ןעסייוו ן'רעטנוא

 ןיא ּפָאק ןיימ רעביא טקוק ןוא -- יז טכאמ -- סרושטקיּפ ענהעש --

 ַא רימ טוהט ,שיט ן'םיוא ךוב םעד קעװַא טגייל ,דנאו רעד ףיוא לעגעיּפש

 ,רעמיצ ןיימ ןופ סױרַא טהעג ןוא "טיַאנ דונ , טגָאז ,ןעניוא יד טימ הירב
 ט *+ יא

 רעגיזָאד רעד ןופ ףיולרעפ ןיא .ןעכָאו רעיפ-יירד א קעװַא ןעהעג סע

 .טנַאקעב טנעהָאנ רחיא טימ ךיא רעוו טייצ

 רהיא ןופ .,טכעלש טינ טנעידרעפ .,רעדמעה ייב ּפאש א ןיא טייברא יז

 ייב טהעג עגירביא סָאד ,ךָאו א ראלָאד יירד ןעמַאמ רעד יז טיג טסנעידרעפ

 -רעמפ ערעדנא ףיוא ןוא ?וקס גניסנעד ן'םיוא ,רעדיילק ףיוא קעװַא רהיא

 ,...םנעגינעג

 ויב ןיא ןעצנַאט סָאד .ךָאװ ַא לָאמ רעיפ יז טהעג ?וקס גניסנעד ןיא
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 רעגידרעייפ ,רעגידעבע? א זיא ,ךיז טכאד ,ןיילא יז .ןעבעל סָאד רהיא

 "וו ,ןירַא בוטש ןיא יז טהילפ ,ןעצנַאט םעד ןופ םייהַא יז טמוק ןוא ...ץנַאט

 -םַאלפ ,גידנענערב ןוא גידוז ,גידעבעל ןוא ךילהערפ ,םרוטש-גנילהירפ ַא

 טצנַאטעג טָאה יז עכלעוו טימ ,ענעי ןופ רימ יז טלהעצרעד ןַאד ...רעיימ

 םימ ,םענייא טימ רונ בעיל יז טָאה ןעצנַאט ...טצנַאטעג טָאה יז יוזא יוװ ןוא

 ...סיררָאמ ןעסיוועג ַא

 יעלּפ רערהַאוו ַא זיא -- רימ יז טלהעצרעד -- ןעצנַאט וצ םענעי טימ --

 יו רע טָאה ךעלעטנעה ...ןַאמלטנעשזד רעגיטכיר א זיא סיררָאמ ,הֶא .רושז

 ןַא יז רע טמהענ ןוא .עמעראוו ןוא ,עסייוו ןוא עכייוו עניוזַא ...ידייל ַא ייב

 םערַאװ ,ךייוו טעשטסַאלעג יז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,רהיא ךיז טכַאד ,עילַאט םייב

 "נייק ,ךיז טכַאד ,טלָאװ רהיא ,הֶא ...! יבייב ַא יװ ױזַא טֶא ,טרַאצ ןוא

 יי:ןעצנַאט וצ םהיא טימ ןערָאװעג סואימ טינ לָאמ

 ַאזַא ךיא להיפ ,ןעסיררָאמ ןופ רימ טלהעצרעד יז זַא ,לָאמ סערעי ןוא

 א רימ ןיא ךיז טקעוורע זייווכעלסיב ןוא ,חמשנ רעד ןיא שינעקנעב עפעיט

 ייי!עםיררָאמ ןעטנַאקעבנוא םענעי וצ חאנש

 : רהיא ייב ךיא גערפ לָאמנייא ןוא

 ? ןאמרעגנוי רענהעש א סעּפע סיררָאמ רעד זיא ,עזָאר --

 יד טימ הירב א ךימ טוהט ןוא ,יז טכַאמ -- ! טויב ַא זיא רע ,הֶא --

 | .ןעגיוא

 רימ ייב ךיז טסייר -- ןאמרעגנוי רענידנעטשנא ןייק טינ רעבָא זיא רע

 .ןעליוו םענענייא ןיימ ןעגעג סיורא

 : טגערפ ןוא ?וק לעה רהיא טימ ךיז טכאלוצ יז

 ? םהיא טנעק רהיא ---

 ,לוקס גניסנעד ןיא טהעג סָאװ ,ןאמרעגנויַא רעבָא -- ךיא ךאמ -- ןיינ --

 ןַאמרעגנוי ַאזַא -- ןעבעל ןיא ןעסערעטניא עטסנרע ןייק טינ טָאה רעכלעוו

 | ...טינ רימ טלהעפעג

 .לעביימש שי'בנג ַא טימ יז טבאמ -- רע טלהעפעג רימ רעבָא --

 -רעווש ַאזַא להיפ ןוא ךיא גערפ -- ?ךייא רע טלהעפעג סָאװ-רַאּפ --

 ...ןעצרַאה ן'םיוא טייק

 ,.שערפ וט עלעסיב ַא רונ זיא רע ...ךאלהערפ רימ זיא םהיא טימ --

 | ? שערפ וט --
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 טימ רימ יז טרעלקרע -- רהיא טסייוװ ....שערפ וט רע זיא ןעצנַאט ןיא --

 ....שערפ ךילקערש ןייז ןעמ ןעק ןעצנַאט ןיא -- תולעּפתה

 ,םינּפ ןיא ץעז ַא רימ טוהט טולב סָאד יוװ ,?היפרעד ךיא

 ? םהיא טימ רהיא טצנאט םוראוו טנייה --

 .טכַאל ןוא יז טכַאמ -- ןעצנַאט וצ םהיא טימ רושזעלּפ א זיא סע ,הֶא --

 טדניצ טולב סָאד יוװ ,להיפ ןוא ךיא גערפ -- ? לָאמ א ךייא רע טשוק --

 | .ןֶא רימ ךיז

 ,לוק ןיא טעטיוויאאנ טימ יז טרעפטנע -- גניהטאנ זיא טָאהד ,הֶא --

 היצ ןוא דנעה עדייב ערהיא ןָא ּפַאכ ,ּפָא ךיז ךיא ףור -- 4 גניהטַאג --

 ןעניוא עגידרעייפ ערהיא םימ רונ טקוק ,טינ ךיז טרחעוו יז .ךיז וצ וצ יז

 ןעשוק יז ?יו ךיא ןעו טשרע גידוז ןוא ?עה טכַאל ,טכַאל ןוא עניימ ןיא

 םַאכ ַא ךיז יז טוחט ,ןעּפיל עניימ ןופ םעהטָא ןעסייה םעד טלהיפרעד יז ןוא

 | ,..,סמערא עניימ ןופ סיר ַא ןוא

 ! העוו רימ טוחט רחיא ! טזָאל --

 .לעניּפש ןיא ןיירַא טקוק ןוא רימ ןופ ּפִא טגנירּפש יז

 -- 4ךאלעשנעמ ענידרעייפ ןעגיוא עניימ ןיא סעּפע טהעז רהיא --

 לעניּפש םוצ גיוא נידרעייפ ןייא טימ ,רימ וצ רהעק ַא בלַאה ךיז יז טוהט

 ,.ךאלעשנעמ ןייק טינ טרָאד העז ךיא -- ;רימ וצ רעטייווצ רעד טימ ןוא

 ..ןעניוא עניימ ןיא ,ךאלעשנעמ עגידרעייפ ,ךאלעשנעמ אי טהעז סירָאמ ןוא

 ...? ךייא ייב ןוא .,.ףימ טשוק רע ןעוו וצ ,רימ טימ טצנַאט רע ןעוו ,וצרעמיא

 עשי'בנג ערעייא ןיא םורַא ןעצנַאט ייז !ךיא העז טָא !ָאד !ָאד --

 !ַאכ ,אכ ,אכ ...3 ָאיֵא .,,טבעילרעפ טייז רהיא זַא ,ןמיס ַא ! ןעניוא

 ןופ סױרַא יז טפיול ,רעטכעלעג גידוז ,לעה רהיא טימ ךיז טכַאלוצ ,ןוא

 | ,..רעמיצ ןיימ

 * יא 8

 סָאד רהיא ןיא ךיז בעילרעפ ךיא .קעװַא ןעהעג ןעכָאװ עכילטע ךָאנ

 ךיא ןימענ ,ָאטינ זיוה ןיא יז זיא ,רהיא ןהִָא גילייווננַאל רימ זיא ןעבעל

 ןיא ,ןַאד רימ ךיז טכַאד ,רימ םורַא סעלא ןוא ,טרָא ןייק שינעקנעב ןופ ףךיז

 . לחיפ ,זיוה ןיא ָאד אי רעבָא יז זיא ..,רעטסניפ ןוא גילייװגנַאל ,טלַאק ױזַא

 - "חערפ ןוא םערַאװ ױזַא ןַאד זיא רימ םורַא סעלַא ןוא ,ךילקילג ױזַא ךיז ךיא
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 ןופ ןעשטשילב סָאד יװ ,רעטכעלעג רהיא יו ,גיטביל ןוא ?עה ױזַא ,ךיל
 ...ןעגיוא עגידרעייפ ,עצרַאװש ערהיא

 ןַאד ...ןעהור טינ ךיא ןעק ןַאד ,להוקס גניסנעד ןיא קעוװַא יז טהענ ןוא
 -ָאמ ןעטנאקעבנוא רימ םעד טימ טרָאד טצנַאט יז יו ,רימ רַאפ ךיז טלָאמ
 טשוק רע יװ ..ןעצנַאט םעד תעב רהיא טימ ךערפ זיא רע יװ ...ןעסיר
 טכוז ןוא ךיז וצ יז טקירד רע יװ ,עלעקניוו םענעגרָאברעפ ַא ןיא טרָאד יז
 ןעקעוורע סע ןוא ,ןעגיוא עגידנענערב ערהיא ןיא "-ךאלעשנעמ עגידרעייפ,
 .טפאשנעדייל יד ןוא טכוזרעפייא יד רימ ןיא ןַאד ךיז

 גניסנעד ןופ קעװַא יז ןעמ טסייר ױזַא יו ,ןעטכארט וצ ןָא ביוה ךיא
 -רעפ ,ןייֵלַא רונ רימ טימ ,רימ טימ לָאז יז ,ןעמ טכַאמ ױזַא יו ןוא להוקס
 ןיא ןעריסערעטניארעפ טנעקעג יז טלָאװ ךיא ןעוו ..,ןעדנעבַא יד ןעגנערב
 ! ךימ טימ רעכיב ןעזעל

 טלָאװ סע ...םעד ןעגעוו עמַאמ-עטַאט רחיא טימ רעביא לָאמ ַא ךיא רייר
 פהוקס גניסנעד ןיא לָאז עזָאר טָאטשנָא -- ךיא גָאז -- ןעוועג רעכיילג ךס ַא
 .ןעלקיווטנע גיטסייג ךיז יז טעװ ןַאד .ןעזעל ךוב טוג ַא רעסעב יז לָאז ,ןהעג
 ...ןערעוו שנעמ רהעמ טעוו יז

 -עג רעכיילג ױזַא טלָאו יאדוַא ,ןעדנַאטשרעּפנייא רימ טימ ייז ןענייז
 טעוװ ןעצנַאט ןופ .טעדליבעג ןייז לעדיימ א ףרַאד ןעטייצ עגיטנייה .ןעוו
 ...ןעגנאגעג טינ עלעזָאר זיא להוקס ןיא ...ןעגירק טינ גנודליב ןייק עלעזָאר
 םלעווצ ןעוועג טְלַא דניק סָאד זיא ,ןעמוקעג ַאקירעמַא ןיא ןענייז ייז ןעוו
 ןעו  ...ןענעידרעפ דלעג ,טקישעג ּפַאש ןיא סע ןעמ טָאה דלַאב ןוא רהָאי
 ןיא יז לָאז ,ןעגנוטייצ יד ןיא רעביירש ַא ,ןַאמ-רעגנוי רעטעדליבעג ַאזַא ,ךיא
 ַא םירָאװ ...ןעכַאמ טייל א רהיא ןופ ךיא לעװ ,ןעמהעננירַא דנעה עניימ
 ןעוו ןוא -- עמַאמ-עטַאט תולעּפתה טימ ןעדייר -- ןעשי'דש ַא יז טָאה ּפָאק
 .עטעדליבעג א ןערעוו ךינ יז טעװ ,ןענרעל רהיא טימ לעוװ ךיא

 --עמַאמ רהיא לוק ןיא עבעיל טימ טכַאמ--ןיױשרַאּפ אזַא ,יז ןעוו ,יוא --
 | טלעוו ַא ןיא ענייא ןעוועג יז טלָאװ ,עטעדליבעג ַא ןעוועג ךָאנ טלָאװ

 עבעיל רעגינעוו טינ םימ עטַאט ס'עלעזָאר רעטנוא טּפַאכ -- תמא --
 ֿפעיזיימ א ,.. עלעזָאר ,יז ,סעװַאטַאק ַא ! טלעוו א ןיא ענייא -- לוק ןיא
 | ! רעייפ-םָאלפ ,ןערב ַא ,קיזמ ַא

 וצ טפַאשדגיירפ ןיימ ףיוא ךילדניירפ רחעז טּפיוהרעכיא ןעקוק ייז
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 ,םנעטשרע .ץרא ףרד סיורג טימ רימ וצ ךיז ןעטלאהרעט ייז .,ןעלעזָאר

 ןוא רעביירש א ךיא ןיב ,סנעטייווצ ..רעמיצ ןיימ רַאפ ךילטקניּפ ךיא להָאצ

 טָאה סע יו -- סנעטירד ,ןוא ; ןעגנוטייצ יד ןיא ןעמָאנ ןיימ טפָא ןעזעל ייז

 -עב סעלעזָאר ףיוא יו ,ריִמ ףיוא ייז ןעקוק -- ןעזיועגסױרַא רעטעּפש ךיז

 ...ןעטרעש

 ,טײברַא ןוא רעמיצ ןיימ ןיא שיט םייב ךיא ץיז דנעבא ןעבלעז םעד ןיא

 ןעזעיד ןיא ..."רהיא וצ , ןעפורעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טכידענ ַא ביירש ךיא

 ךיא ...רהיא וצ ןעלהיפעג עניימ ןוא טייקנהעש רהיא ךיא גניזעב טכידעג

 עבט ןיימ יו ,זָאנ רעד רעטנוא ךיז גניז ןוא ביירש ,םולח ַא ןיא יו ךיז ?היפ

 ךיא ןוא רימ טגנילעג טכידעג סָאד ..ןערב א טימ טייברַא ךיא תעשב ,זיא

 ...ןעפאש ןעטרעטסייגעב ןופ קילנ םעד טימ לופ ןעצנַאג ןיא ןיב

 -סייגעב ַא ,טײברַא ןיימ ןיא ןָאהטעגניירַא ױזַא ץיז ךיא יוװ ,םיצולפ

 ,עמערַאװ ייווצ ןעניוא עניימ ףיוא ךיא ?היפרעד ,רעכילקילנ ַא ,רעטרעט

 ...ףָאלש ןעפעיט ַא ןופ יו ,ּפַאכ א ךיז והט ךיא  ,דנעה עטַא?ג ,עטרַאצ

 ,..1 עזָאר --

 ..רעטכעלענ רהיא ,רעטכעלעג נגידוז ,לעה א רימ טרעפטנע סע

 ,רעטנורא ןעגיוא עניימ ןופ ךאלעטנעה עדייב ערהיא ּפַאכ א ךיא והט

 .ןֶא יז קוק ןוא רהעק ַא ךיז והמ

 רעביא ןעטָאשוצ רָאה עצרַאוש-ךעּפ יד טימ רימ ןענעג טהעטש יז ןוא

 -נורַא עילַאט רעד רעביא זיב ,סעציילּפ עדנור ערהיא רעביא ,ןעקַאב ערהיא

 ,לרעּפ יו ,ןעשטשילב רענהייצ עסייוו ערהיא ןוא ,טכַאל ןוא טהעטש -- ,רעט

 ,ןעמולב עגידרעייפ עטיור יוװ ,סױרַא ןעטכייל ,ןעמַאלפ ךאלקעב ערהיא ןוא

 "רַאוװש ַא יו ,םינּפ רהיא םורַא ןעלנניר סאו ,רָאָאה ענעזָאלוצ יד ןעשיווצ ןופ

 ,.,םהאר עצ

 -- רעטכעלעג רהיא רעטנוא יז טכערב -- ? ךייא טימ סע זיא סָאװ --

 : טעשטרוב ןוא טביירש ןוא ךיז טציז .,..טינ טרעה רהיא ,ןיירַא םוק ךיא

 רעד רעטנוא גניז ךיא יז ,ךָאנ רימ יז טכַאמ -- ! עה-עהדונ-ונ-עה-עהדעה ,

 ...רעטכעלעגנ טימ ןעצירּפש ןעגיוא עגידעכַאק ערהיא ןוא ,זָאנ

 ךימ ןוא ,ּפָא ךיז ךיא ףור -- ןעבירשעג דעיל םעיינ ַא בָאה ךיא --

 ? עזָאר ,ןערעה רחיא טליוו -- ; ךיז וצ ןעהיִצוצ יז ױזַא דיז טְסּוטִג
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 םעד רונ לעװ ךיא /.עקנילייוו ַא סיוא טרַאװ ...? טָאנ יַאחוו ,רוש --

 .ןעמאקרעפ ךיז ןוא ןעמהענ םַאק

 טלעטש ,םַאק ןעגנַאל ַא טימ קירוצ דלַאב ךיז טרהעק ,סױרַא טפיול יז

 ךיז טמהענ ןוא ּפָאק ןיימ רעביא לעגעיּפש םענעזנַארב ןעגעג קעװַא ךיז

 ,ןעמַאק

 .ןערעה ךיא ?יוו טצעי ,ונ --

 ,דעיל סָאד רעביא רהיא ךיא זעל

 ? ךייא טלהעפעג יו -- ,ךיא גערט -- ,ונ --

 םימ יז טכַאמ -- טרעהעג טינ סע ןעצנַאג ןיא ךָאנ ךָאד בָאה ךיא --

 ,טעטיוויאַאנ רעטסנרע

 ? טסייה סָאװ --

 ןעמ טגניז יװ .ןעגנוזעגרָאפ טינ רימ ךָאנ ךָאד סע טָאה רהיא --

 .יז טגערפ -- 4 םע

 ...ןעזעל רַאפ רונ ,ןעגניז ריפ ןעבעירשעג טינ סע בָאה ךיא --

 ךיז טהערדרעפ -- וצ טגייל ןוא ,רעביא יז טנערפ -- ? ןעזעל רַאפ --

 ךיוא סייוו ךיא ..,טקנייד רהיא יוז ,רַאנ ַאזַא טינ ןיב ךיא ...,! חומ רעייא

 ףיוא טינ ןוא ןעגניז וצ ףיוא טכַאמעג ןערעוו רעדעיל זַא ,רחיא יװ ,טוג ױזַא

 | ...ןעזעל וצ

 ,רהיא ייב טסעפ ךיז טביילב יז ,רהיא ןערהעלקרע ןיימ טינ טפלעה סע

 .דעיל ןייק טשינ רָאג סע זיא ,טינ סע טגניז ןעמ דלַאביװ זַא

 לעדיימ סָאד טלעטשעגרָאפ בָאה ךיא יו ,ךייא טלהעפעג יװ ןוא --

 - ,ןַאד ךיא גערפ -- ? דעיל םעד ןיא

 ! ךיא סייוו --

 ? עבעיל יד ןוא --

 .ּפַאכ ַא ךיז יז טוהט -- ? עבעיל עכלעוו ---

 ? דעיל םעד ןיא טדערעג טרעוו סע עכלעוו ןופ ,יד טָא ---

 טכַאמ -- ? עגושמ ןיב ךיא זַא ,טניימ רהיא וצ ? ענושמ רהיא טנייז =

 ןעגעווטסעד ןופ ,טעדליבעג טינ ןיב ךיא שטָאכ ,זילּפ -- זגורב בלַאה ןיוש יז

 סָאװ -- !טינ ךיא ןיב ,טינ רָאג ןעצנַאג ןיא טהעטשרעפ סָאװ ,רַאנ אזַא

 "רעפ טינ ךימ טעװ רחיא -- ? עבעיל ןעוו ? עבעיל סָאװ ? דעיל ןעוו ? דעיכ
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 רהיא זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה עטַאט רעד :;רעסעב רימ טגָאז ! ןעפָאלב

 ? תמא סע ןיא .,..עטעדליבעג ַא ראפ ןעכַאמ רימ טליוו

 ? עטעדליבעג ַא ןייז ןעלעוו רהיא טלָאוװ .,תמא ,ָאי --

 יו לעדיימ ער'סָאװ -- רעביא יז טגערפ -- ? ןעלעוו טלָאװ ךיא גניֹוא

 ...עטעדליבעג א ןייז ןעלעוו ךיא טלָאװ יאדוא 4 טעדליבעג ןייז טינ סע

 געדפ -- ? ?הוקס גניסנעד ןיא ןהעג וצ ןערעהפיוא ןַאד רהיא טעוו --

 ,רהיא ךיא

 ? להוקס גניסנעד ןיא ןהעג וצ ןערעהפיוא סעּפע ךיא לָאז סָאװ רַאפ --

 ,,,פהוקס גניסנעד ןייק ןיא טינ טהעג ?לעדיימ עטעדליבעג ַא לייוו --
 גניסנעד ןיא ןעמוק סָאװ ,ךאלדיימ ןעק ךיא -- יז טכַאמ -- תמא טינ --

 | ...ךיוא רעכיב עקיד טימ וליפַא להוקס

 םעד -- טינ טפלעה סע ,יױזַא ןוא ױזַא רהיא טימ הנעט ךיא ,רוציקב
 "ינטעדליבעג, א ןייז וצ זיירּפ םעד רַאפ וליפַא ןעבעגפיוא טינ יז ליוו ןעצנַאט
 ...טינ ךיוא

 רונ -- ךיא ךאמ -- ןעבעגעגפיוא ןיוש רהיא טלָאװ ןעצנַאט םעד --
 ? תמא טינ .ןעבעגפיוא טינ רהיא טנעק ןעסירָאמ

 ,רעטכעלעג ןעכילהערפ ַא טימ יז טרעפטנע

 זיא ןעמעוו טימ : תמא םעד רימ טּפָאז -- ןַאד ךיא גערפ -- עזַאר --
 ? ןעסירָאמ טימ וצ ,רימ טימ ,ןעננערברעפ וצ רעמחענעגנַא ךייא

 רהיא ןופ ץיּפש א רימ סױרַא יז טלעטש ,ןערעפטנע וצ טָאטשנָא --
 ,וק לעה רהיא טימ רעכעה ךָאנ ךיז טכאלוצ ןוא ,עלעגניצ ןעװעזַאר

 ..רהיא ֹוצ ןצ ךיא העטש -- ! עזָאר ,תמא םעד רימ טגָאז --
 .יז טרעפטנע -- !ּפָאק םעד ןיילַא ךיז טהערדרעפ ,יוא --
 ןיא ןהעג יז לָאז ןעדנעבַא ייווצ זַא ,ּפֶא רימ ןעכַאמ ףוס ן'םיוא : ץרוק

 ,ךיז ןעדליב ןוא ןעזעל ןוא ןעציז רימ טימ יז לָאז עגירעביא יד ,להוקס-גניסנעד
 א * *

 טזָאל ןוא ןעגיושנַא עלייוו א ףיוא טרעוו רעטכיד רעד דניירפ ןיימ
 ...ֿבָאק ןעטזיורקעג-ץראוש םעד רעטנורַא

 ךופ שינרעטסניפ רעד ןיא ...םרוטש רעד ךָאנ טעילוח ןעסיורד ןיא =
 רעד טשיור ,ןעציז רימ ואוו ,רעמיצ םעד ןופ רעטסנעפ יד רעטניה טכַאנ רעד
 ..ךיז ןעשעל ןוא ןעקסַאילב ןעצילב עגידרעייפ ןוא רענוד רעד טכליה ,ןעגער
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 יי

 "רעד ןַאד ןוא ּפָאק םעד רעדעיוו ףיוא טביוה רעטכיד רעד דניירפ ןיימ

 :לוק ןיא טעטיזעוורענ טימ רעטייוו רע טלהעצ

 ...ףוס ַאזַא טעטראוװרע טינ ןַאד בָאה ךיא --

 ,ןעגיוא ערהיא ,רעטכעלעג רהיא טַאהענ בעיל ,טַאהעג בעיל יז בָאה ךיא

 בָאה גנַאל ןעבעל ן'פיוא יז ןעקילגנוארעפ סלַאפנעלַא ,טייקגידעבעל רהיא

 ...טַאהעג טינ ןעניז ןיא יאדוא ןַאד ךיא

 טינ ךיז ןיא עיטסעב יד ,ךיז טכַאד ,ךָאנ ןַאד ךיא בָאװ טּפיוהרעכיא

 ןיא ןעצנַאט ןעגנַאגעג זיא יז תעב ,טעשטומעג רונ ךיז בָאה ךיא .,,טלהיפעג

 -עג ךילקילנ ןיב ןוא ,ןעסירָאמ רימ ןעטנַאקעבנוא םעד טימ ?הוקס גניטנעד

 רונ ךיא בָאה ןַאד ...ןעסעזעג רימ טימ זיא יז תעב ,לעגניא ַא יװ ,ןעוו

 ךיז ףיוא ןעגיוא עצרַאװש ערהיא ןופ קילב ןעגידוז םעד ,ןהעז יז טלָאװעג

 ַא ןיא ...! רחעמ טינ ןוא סעלַא סָאד -- ןערעה ?וק ?עװ רהיא ןוא ןעלהיפ

 ,ןעסירָאמ טימ ןעצנַאט רהיא ןופ רימ טלהעצרעד יז תעב ,רונ לַאפ םענעטלעז

 ןוא ךיז וצ ןעסערּפוצ יז ןעלעוו ךיא טלָאװ ןַאד .ניחורנוא רימ ןיא טרעוו

 ןופ שוק ַא רעטנורַא רונ סייר ,רעבָא ךיז שרעהעב ךיא ; ןעקירד ,ןעקירד

 ךילקילג ןוא גיהור רעדעיוװ ןיב ךיא ןוא ,ןעּפיל עװעזָאר ,עגיטפנַאז ערהיא

 ןענגיוא עצרַאווש ערהיא ןופ קילב ןעגידוז םעד טימ ,טייהנעזעוונַא רהיא טימ

 ...עלעביימש -- שי'בנג לָאמ ַא ןוא שרעדניק לָאמ ַא -- םעיל רהיא טימ ןוא

 ןעגידעבעל ַאזַא ןופ טעטראװרע בָאה ךיא יוװ רהעמ ןענרעל ךיז ?יוװ יז

 יז קשח ַא ראפ סָאװ טימ ןוא ,שידיא ןעביירש יז ןערעל ךיא .,רעטקַאראכ

 ,טוג טביירש יז זַא ,לָאמ ַא רהיא ךיא גָאז ןוא ..."רהיפַא , ןיימ ךָאנ טביירש

 עצרַאװש ערהיא ןופ דיירפ עסייה ַא טלהַארטש ןַאד ,ךילקילג יז זיא ןַאד

 סױרַא טפיול ,ןעביירש רהיא טימ ךיז יז טלעניּפש ןַאד ,ןעגיוא עגידעכָאק

 סיורג םימ ןעביירש רהיא ייז טזייוו ,ןעמַאמ-עטַאט רהיא וצ החמש טימ

 רעגיבלעז רעד טימ רעמיצ ןיימ ןיא קירוצ ןיירַא טפיופ ןוא ,תולעּפתה

 ערייב ייז ןוא ,עמַאמ יד רעטעּפש ןוא ,עטַאט רהיא רחיא ךָאנ ןוא ,תולעּפתה

 -גיהעפ עטוג ערהיא ןעביול ,ךיז ןעהערפ עדייב ייז ןוא ,ןעדעירפוצ ןענייז

 ,םשה הצרי םא זַא ,שינערעהוצנָא רימ ןעביג ןוא ּפָאק ףרַאש רהיא ,ןעטייק

 ַא ריפ גנורעיצ ַא ,שנעמ א ןערעוו דנעה עניימ ןיא יז טעװ ,ףליה ס'טָאג טימ

 | ...ןַאמנעגנוי ןעשיטייפ

 -עטיל רעשידיא רעזנוא ןופ קרעוו ערעסעכ יד רהיא ראפ רָאפ זעל ךיא
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 ,ינאוס:48

 טימ יז טלהיפ ל?ָאמ עלַא ...םירביא עֶלַא טימ וצ ךיז טרעה יז ןוא רוטַאר

 ערעייז ייז טימ ךרוד טבעל ...קרעוו םעד ןיא ןעדלעה עטרעדלישעג 'ד רימ

 לָאמ ךס ַא ןוא ,ןעדיירפ ערעייז טימ ךיז טהערפ ןוא ןעדיירפ ןוא ןעדייל

 טלהעצרעד לָאמס ךס א ןוא ...לאזקיש ןענירעיורט רעייז רעביא יז טנייוו

 רעד ןופ דלעה רערעדנַא רעד וצ רעד ?ייוו ,ןעפַאלש טינ ןעק יז זַא ,רימ יז

 ;"רעגידעבעל ַא יוװ , ,ןעגיוא ערהיא ריפ ךיז טגָארט ,יז טנלָאפרעפ גנולהעצרע

 ןיא ןיילַא יז זַא ,ט'םולח'עג ךיז טָאה רהיא זַא ,רימ יז טלהעצרעד לָאמ ַא ןוא

 ..גנולהעצרע רענעזעלעגרָאט רעד ןופ ןידלעה ענעי רעדָא יד

 ,סורדנייא ןעפעיט ַא רהיא ףיוא טכַאמ גנולחעצרע ענעזעלעגרָאפ עדעי

 ...עיזַאטנַאפ עכייר רחיא טנערבוצ

 הלועּפ עסיורג א רימ ייב טָאה יז ,טָאנָאמ א ייברעפ טפיול ױזַא

 זַא ןיוש טהעטשרעפ ,ןעביירש ףעירב ןעשידיא ַא ןיוש ןעק יז .טָאהענ

 רעדעיל עטסעב יד זַא ,ןיילַא ןעגניז ן'רַאפ רונ טינ ןעבעירשעג ןערעוו רעדעיל

 ךרד סיורג טימ רימ ףיוא טקוק ןוא ,ןעגנוזעג טינ ןעצנַאג ןיא רָאג ןערעוו

 גניסנעד יד ."רעדעיל עטסעב , יד ,טניימ יז יו ,ביירש ךיא ?ייוו ,ץרא
 ...ךָאו ןיא ?ָאמנייא ייווצ טָאטשנָא ךיוא טצעי יז טכוזעב ?הוקס

 ךיא ןעוו ,?הוקס גניטנעד יד ןעפראװעג ןעצנַאנ ןיא ןעכיג ןיא טלָאוז יז

 ןעוועג לָאזקיש רחיא טלָאװ ןַאד .ןעגנַאגעגנָא רעטייוו ױזַא רהיא טימ טלָאװ

 טינ ,טעשטומעג טינ ױזַא טציא ךיז טלָאװ ןייֵלַא ךיא ןוא רערעדנַאנַא רָאג

 ...! ןייווש רעלדָאּפ אזַא ךיז טלהיפעג

 ץנאג .טנעקעג טינ ךיא בָאה רעטייוו יױזַא רחיא טימ ןהעגנָא רעבָא

 -רעדינ יד ,טכַאוװרע רימ ןיא היח עדליוו יד טָאה ןיילַא רימ ריפ טקרעמעבנוא

 גיהור ךיא בָאה ןַאד .ןערָאלרעפ ךיז ךיא בָאה ןַאד ...עיטסעב עגיטכערט

 עצרַאוש ערהיא ,ןעניוא עגידעכָאק ערהיא  .ןעזָאר ןעבענ ןעציז טנעקעג טינ

 ןיא יז ,טסויב רעדנור ,רעגנוי רהיא ,ןעקַאנ רעטרַאצ רעסייוו רהיא ,רָאה

 ןיא טקעוװעג ,טלעמוטעג ןוא ט'פושיכ'עג רימ ןעבָאה -- ןעצנַאג ןיא ,ןעצנַאג

 -ענ עגיטכערטרעדעינ ,עכילדנעש ןוא ןעגנַאלרעפ עדליוו ,עגידרעייפ רימ

 | ...ןעקנַאד

 ףיוא טקוקעג טָאה ,ךערפ ןוא קראטש ןערָאװעג זיא רימ ןיא היח יד

 -ַאלפ רהיא טימ טדערעגנייא ךימ ןוא ןעגיוא עגידרעייפ ערהיא טימ ן'עזָאר

 : ןעשטּפעש גידנעמ
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 רהיא ...ןעכָאק ייז יוװ ןעגיוא עצרַאװש ערהיא ! זיא יז ןהעש יװ ,העז,

 ןיא והיא ייב ...רעּפרעק רעקנַאלש רעננוי רהיא ...םיזוב רעגנוי ,רעסייה

 ךֹוז ,ףיוא יז ךוז העג ...עבעיל עטסגידוז יד ,עטסנידרעייפ יד ןעגרָאברעפ

 ".! רהיא טימ ךיז שיורעב ןוא ףיוא יז

 היח יד טָאה ,ןעגעלעג לעטעב ןיימ ףיוא ןיב ךיא תעב ,טכענ יד ןיא ןוא

 ס'אזָאר טָאה ןאד ...רעגידנענערב ךָאנ ,רעגידוז ךָאנ טעשטּפעשענ רימ ןיא

 וצ ךיא בָאה ןעקנַאדעג עניימ טימ ןוא ןעגיוא עניימ ראפ טבעוושעג דליב

 ןוא ...ןעדייר וצ ןעליופעב רימ טָאה רימ ןיא היח יד סָאװ ,טדערעג םהיא

 ןופ גנולגעיּפשבָא יד טקיטשעג ןוא טקירדעג ,טזלַאהעג ןוא טשוקעג בָאה ךיא

 טָאה רימ ןיא היח יד ןוא ,ןעדָאזעג ןוא טכָאקעג טָאה רימ ןיא ןוא ,ן'ַאזָאר

 -רעייפ ערהיא ןיא "ךיא , ןעצנַאג ןיימ ןוא טריפמואירט רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 ...! ןעמונעגניירַא סעּפַאל עניד

 רהעמ טינ ןיוש ךיא טכארט ,רעמיצ ןיימ ןיא טביירש יז תעב ,טציא

 רהיא ףיוא רהעמ טינ ןיוש ךיא קוק ...ןיילַא רהיא ןופ רונ ,טיײברַא רהיא ןופ

 ףעלערעה עווָאכוּפ יד טימ ןעקַאנ ןעטרַאצ ,ןעסייוו רהיא ףיוא רונ ,ןעביירש
 ,ןערעטלוש עדנור ערהיא ףיוא ,רָאָאה ּפונק ןעצרַאװש ,ןערעווש םעד רעטנוא

 ,ןעקַאב יד ףיֹוא ןעזיור יד טימ םינּפ רהיא ףיוא ,ןערעיוא עװעזָאר יד ףיוא

 סָאװ ,םיזוב ןעגנוי רהיא ףיוא ןוא ןעּפיל עניטפאז ,עוָאזָאר ,עלופ יד ףיוא

 ןַא טימ ךימ טהיצ ,רהיא וצ ךימ טהיצ סע ןוא ,ףושיכ ַאזַא טימ ךיז טנעוועב

 ,..טפַארק רענרעזייא

 ןיא ןייא ךיז סע ,ענושמ ,דליוו יז שוק ,דנעבַא ןעדעי יז ךיא שוק טציא

 טניהורעב יז ןעשוק סָאד רעבָא ...ניוז ןוא ,גיוז ןוא ןעּפיל עניטפַאז ערהיא

 ,גנַאלרעפ גידנענערב ַא ךיא ?היפ טציא ..,רעהירפ יוו ,רהעמ טינ ןיוש ךימ

 ץרא ךרד סיוא ,ַאי -- יז ךיא .טינ רעבָא יז ליו ...ןעשוק ךיוא ךימ לָאז יז

 "וצ רהיא ףיוא יוװ ,רימ ףיוא טקוק יז ?ייוו ,אמתסמ רעדעיוו ןוא ,רימ רַאפ

 ,טינ יז ליוו סָאד ,טינ יז ןעק סָאד -- ןעשוק ךימ רעבָא ...ןתח ןעגיטפניק

 ייב ךיז ךיא טעב -- !לָאמנייא שטָאכ ,שוק ַא ךימ והט ,ונ ,עזָאר --
 | | ...רהיא

 ןעלעה רהיא טימ טכַאל ןוא יז טרעפטנע -- ! טינ רעבָא ןעק ךיא זַא --

 ..1 טינ ךייא סע טסערעד יו ...ןעטייקשירַאנ יד ךייא גונעג ,ונ -- ?לוק

 | ...! סעּפע רעסעב רָאֿפ טזעל
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 טואונג יי

 רַאפ טציא זעל ךיא סָאװ ,סָאד ןוא ,רהיא רַאפ ךיא זעל רעטעּפש ןוא

 ..קעווצ ןערעדנַא ץנַאנ ַא טָאה ,רעטקַארַאכ רעדנַא ץנַאג ַא טנָארע ,רהיא

 -עג ןערעוו ןעברַאּפ עגידנענערב טימ זאוו ,ןעגנולהעצרע רָאפ רהיא זעל ךיא
 -  ..יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ עסינטלעהרעפ עכילטכעלשעג יד טרעדליש

 ענױזַא רחיא רַאפ ףרַאד ךיא זַא ,סייוו ךיא .,ןעפלעה טינ רימ ןעק ךיא

 יד ןהעטשרעפ וצ גונעג ףייר טינ ךָאנ זיא יז זא ; ןעזעל טינ {עגנולהעצרע

 רַאפ ךיא זעל ךָאד -- ,ייז ןיא ןעבעל ןופ עיזעָאּפ עפעיט יד ,ייז ןיא טייקנהעש

 ןעזעל וצ ייז ךימ טגניווצ רימ ןיא היח יד ,ןעגנולהעצרע עיוזַא רונ רהחיא

 ..! רחיא רַאפ
 וצ יו ,קשח רהעמ טימ ךאנ וצ ךיז יז טרעה ןעננולחעצרע עזעיד וצ ןוא

 ןעגיוא עצרַאװש ערהיא ,ןעצירּפש ,וצ ךיז טרעה יז תעב ןוא ,עגידרעהירפ יד

 ...גידוז ןוא סייה טמעהטָא יז ןוא ךיז טמַאלפוצ םינּפ סָאד ,ןעקנופ עגידרעייפ

 קורדנייא ןעפעיט ַא רהיא ףיוא רעביא ךיוא ןעזָאל ןעגנולהעצרע עזעיד
 ..,ףָאלׁש ןיא ךיוא יז ןעגלָאפרעפ ייז ןיא ןעדלעה עטרעדלישעג יד ןוא

 טָאה יז ,רָאפ רהיא רַאפ ייז זעל ןוא רעדעיל עגיצומש סָאפרעפ ךיא

 -ירנ ןעטלַא םעד ןיא ןערעטעה יד ןופ רהיא ?העצרעד ךיא .האנה ייז ןופ

 ,ן'ַאטידָארּפַא טנעידעג ןעבָאה סָאװ ,סנירעטסירּפ ענהעש יד ןופ ,דנַאלנעכ

 -נענערב טימ ,רעייפ טימ סע להעצרעד ןוא ,דניז ןוא עבעיל ןופ ןיטעג רעד

 -רַאפ עטסגידנענערב יד טימ רהיא רַאפ סעלַא סע רעדליש ,טפַאשעדייל עגיד

 -ציירוצ ןיימ ןיא ,עיזַאטנַאֿפ רעטציהוצ ןיימ ןיא ןערָאבעג ןערעוו סָאוװ ,ןעב

 . ,טולב ןעט

 ךיז סציהוצ עיזַאטנַאפ עכייר רהיא ןוא ,םעד וצ וצ ךיז טרעה יז ןוא

 טנערבוצ ,ףיוא טרעקַאלפ ,טולב רהיא ןיא טעיילט סָאװ ,רעייפ סָאד ןוא ךיוא

 ...ןעצנַאג ןיא יז טנערברעפ ןוא ךיז

 ?הוקסדנניסנעד ןיא ןוא טשוקעג לָאמ א ןיוש ךיוא ךימ יז טָאה טציא
 ...ןעפיול ןעמונעג טמָא רעדעיו יז טָאה

 "ומ וצ ןָא ךימ טביוה ,רימ ןיא ש נע מ רעד היוא טכַאװ זייוונעטייצ
 נוא ןא טסמהענ ?וטסוהט סָאװ ,שטייטש, : עפריוורָאפ ןעכַאמ ןוא ןעשט

 זַא ,ןייז ןיוש טעוו סָאװ ...יז טסברַאדרעּפ ןוא לעדיימ דנעסיוונוא ,גידלוש

 סָאװ ?  ןייז ןַאד טעװ סָאװ ? ןעגיטעזנַא ןיוש ךיז טעוו ריד ןיא עיטסעב יד

 "!? ןערעוו לעדיימ רעד ןופ טעוװו
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 ע'ימא ןַא .קרַאטש רהעז ךיז ךיא עשטומ ןעטנעמַאמ ענױזַא ןיא

 רעד ...היח רעד ןוא ןעשנעמ םעד ןעשיווצ רימ ןיא רָאפ ןַאד טמוק המחלמ

 היח יי ןוא ,עיטסעב עדליוו יד טלישרעפ ,היח יד טלעדיז ,ט'הנעט שנעמ

 סָאד זיא רהיא ייב, :ןעשטּפעש גידרעייפ רהיא טימ סעלַא ףיוא טרעפטנע

 טכארט ןוא םהיא טימ ךיז שיורעב ,ףיוא סע ךוז ...קילג עסייה סָאד ,ע'תמא

 "! רעטעּפש ןופ טינ

 -טנא ,ןעשנעמ םעד ןענלָאפ וצ ,ּפֶא רימ ייב עקַאט ךיא ךַאמ ?ָאמ ַא ןוא

 ,ןעסעגרעפ וצ יז םוא ,יז ןהעז וצ טינ םוא ,ןעצנַאנ ןיא זיוה םעד ןופ ןעפיול

 סיוא !סיוא ןוא ,רעמיצ ןיימ ןיא ןיירא יז טמוק רענָא ןַאד ...ןעסעגרעפ

 ערהיא ,םינּפ רהיא ,ךיז רַאפ יז העז ךיא ...תֹוחכ סיוא ,תונעט סיוא ,שנעמ

 ךיז רעילרעפ ,ךיז סעגרעפ ךיא ןוא ,רעּפרעק ןעקנַאלש ,ןעגנוי רהיא ,ןעגיוא

 רערעיוו ךיא זעל ןַאד ןוא ! היח רעד ןופ סעּפַאל עגידיועייפ יד ןיא רעדעיוו

 ןיא רעייפ םעד ךיא ףרַאװ רעדעיװ ןוא ,סענעצס עגידנענערב יד ן'עזָאר רַאט

 ... רעייפ ןעדליוו םעד ,טולב גנוי רחיא

 ערהיא ןיא ךערפ רהעז לעדיימ סָאד טרעוו טייצ רעזעיד ןופ ףיולרעפ ןיא

 ענעדעישרעפ רימ טלהעצרעד ,ןעפָא רימ טימ טדער ,וימ טימ ןעכערּפשעגנ

 ןוא םיִנּפ רהיא ןוא ,?הוקס גניסנעד ןופ ןוא ּפַאש ןופ ןעטכישעג עטנַאקיּפ

 ַא ךיוא יז טָאה רעהירפ .קורדסיוא ןעכערפ ַא רהעז ןעגירק ןעניוא ערהיא

 ןַא ,עויאַאנ ַא ןעוװעג זיא טייקכערפ ענעי רעבָא ,ךערפ טקוקעגסיוא ?ָאמ

 -גניםנעד ןופ ןוא ּפַאש ןופ ןעוועג טהייװעגָא זיא סָאװ ,עוויטקניטסניא

 ,ַאזַא ,טייקכערפ עטנעכערעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רעבָא עגיטציא יד --- ?הוקס

 יד ןיא ןעגנורּפשעג ,ךאלענימ טבַאמעג ,טקניוװעגוצ ,טריטעקָאק טָאה עכלעוו

 עיזַאטנַאפ רעטציהוצ רהיא ןופ ןעוועג ןעפזרעגסורַא זיא עכלעוו ןוא ,ןעניוא

 ...טולב ןעטזיורבעגפיוא רהיא ןופ ןוא

 ענעפָא ןוא םענימ עכערפ ענױזַא ןעטלָאװ ןעדנעטשמוא ערעדנַא רעטנוא

 ןעוועג רימ ייז ןענייז רעבָא טציא ,טלעקעעג ךימ ?עדיימ רעגנוי אזַא ןופ דייר

 ..םהענעגננַא קרַאטש ,םהענעגנא

* * * 

 ןעבעל ! םעד ןופ גנולהעצרע ןַא לַאנרושז ןעשטייד א ןיא ךיא זעל לָאמנייא
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 ןעבירג עטלַא יד ףיוא טייקנהעש ןופ טכַאמ יד ..,דנַאלנעכירנ ןעטלַא ןיא
 ...טייקנהעש-ןעיורפ ןופ טרעדלישעג גנולהעצרע רענעי ןיא זיא

 : זעל ךיא

 רעסיורג ַא ...ןעכירג עטְלַא יד ייב בוט םוי רעסיורג ַא ןעוועג זיא סע,
 ןערעייפ וצ םוא ,ןעבילקרעפ םי גערב ן'פיוא ךיז טָאה ןעיורפ ןוא רענעמ םלוע
 ףיוא טָאה םלוע רעד ...רעטענ עגיטכעמ יד וצ תונברק טימ בוט םוי רעייז
 ןעבָאה סעילאוכ ענייז ןוא ןעגנוזעג טָאה םי רעד ...טרַאװעג סרעטסירּפ יד
 םעד ןופ טָאה ןֹוז ענעדלָאג יד ...טלעיּפשעג גערב ןעגידמַאז םעד טימ ףיז
 "יימשעגרעטנורַא ןעלהַארטש עגידנעקסַאלב ערהיא טימ לעמיה ןעפעיט ןעיולב
 ,בוט םוי ןעסיורג םעד דובכל ,טלעכ

 ,ןירעטסירּפ עגנוי ַא ןעטָארטעגסױרַא םלוע ןעשיווצ ןופ זיא םיצולּפ ןוא
 ,ןעוועג יז זיא ןהעש ןוא ...דניז ןוא עבעיל ןופ ןיטעג רעד ,ס'אטידָארּפַא
 ..פעמיה ןעגיד'בוט םוי ,ןעיולב םעד ןופ ךאלמ ַא יװ ,ןירעטסירּפ עגנוי יד
 ךיִז ןופ רעדיילק ערהיא יז טָאה קלאפ ןעצנַאג םעד ןופ ןעניוא יד רַאפ ןוא
 ,..ןעדָאב ךיז ןיירַא םי ןיא זיא ןוא ןעפרָאװעגרעטנורַא

 רעדעילג עקנַאלש ןעגידנעדנעלב יד ןהעזרעד טָאה קלאפ סָאד זַא ןוא
 ,ערהיא טייקנהעש עטליהרעפנוא יד ,ןיטעג רעכילברעטשנוא ןַא ןופ ערהיא
 סע טָאה -- ,ןעלהַארטשדןענוז עכילחערפ יד ןופ ןעטכיולעב ןוא טלהארטשעב
 יד ףיוא ךיז טָאה ,רעטסירּפ ענייז ןָא ןוא ןעסעגרעפ תונברק ענייז ןָא ןַאד
 ןעגניז ןעמונעג טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא לעמיה םוצ דנעה יד ,ןעפרָאװעג עינק
 -רעפ ןוא טייקנהעש ןופ ,דניז ןוא עבעיל ןופ ןיטעג רעד וצ גנאזעג-ביול ַא
 " ...ןעגינעג

 זעל ,טײברַא רעד ןופ טמוק יז ןעוו ,רעטעּפש ןוא רעביא סע ץעז ךיא
 ...ןעגנורהעלקרע טימ רהיא ראפ סע ךיא

 א .סייה טמעהטָא יז ןוא ןענערב ןעגיוא ערהיא ,וצ ךיז טרעה יז
 -נָארב ן'פיוא טעטכירעג זיא קילב רעגידוז רהיא ןוא יז טגייווש םייצ עגנַאל
 ,ּפָאק ןיימ רעביא לעגיּפש םענעז

 :מַאכ א ךיז יז טוהט ןַאד

 ? עטכארטעגסיוא ןייק טינ ,עטכישעג ע'תמא ןַא סע זיא --

 ...ע'תמא ןַא סיווענ --
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 טושּפ ..,רענעמ עֶלַא רַאֿפ טעקַאנ ןָאהטעגסיױא עקַאט ךיז טָאה יז --

 !ןייז טינ ןעק סע ? טעקַאנ

 ?ןייז טינ סע ןעק םורַאװ --

 ...טמהעשעג ףיז טלָאוו יז --

 טינ ךיז טָאה יז זַא -- ךיא ךַאמ -- ןהעש ױזַא ןעווענ רעבָא זיא יז --

 ...ןעמהעש טפרַאדעג

 -- ,ֿפַאכ ַא ךיז יז טוהט -- ,טינ ביולג ךיא ,יוא ...ןענעווטסעד ןופ --

 ןייא ןעוו ,טעקַאנ ןָאהטסיױא טינ ךיז טעוװ יורפ ַא ! השעמ-עבָאב ַא זיא סע

 ...} ףָאלב ,ךיא סייוו .,,רענעמ ךס ַא ךָאנ ןעוו טנייה ,ייפרעד זיא ןַאמ

 ,ךיא גָאז -- טעקַאנ ןעגנַאגעגמורַא גידנעטש הוח זיא ןדע ןג ןיא --

 טקניוו ןוא ךיז טכאלוצ ,יז טכַאמ -- ,ןעבָאב רעייא סע טלהעצרעד --

 סע ןעטלָאװ ,רענעמ ,רהיא -- :ןעגיוא ענידנענערב יד טימ רימ .וצ ךערפ

 רעגניפ ַא רימ יז טזייוו -- ! קעדענ יד ןיא רעבָא ...ןהעז וצ טכיילנענ יאדוא

 .ךערפ ןוא גידוז טכַאל ,טכַאל ןוא ,ןעקַאנ רהיא ףיוא

 .ךיז וצ וצ יז היצ ןוא דנעה יד ייב ןָא ּפַאכ ַא יז והט ךיא

 בָאה ךיא ! קעװַא טהעג -- טכַאל ןוא יז טיירש -- ! קעװַא טהעג --

 יז ןענייז טָא-טָא ...ןעניוא ערעייא ןיא ךאלעשנעמ ענידרעייפ יד רַאפ ארומ

 ...! םיב ַא והט ךיא ,םַאה-םַאה ...! ּפִא טזָאל !ָאד ןיוש

 טסייר ,ןעניוא יד ףיוא ןעּפיל ענידרעייפ טימ ךימ ןָאהטעג שוק א ןוא

 ,טפױלטנַא ןוא דנעה עניימ ןופ סױרַא ךיז יז

 : טגָאז ןוא ּפֶא ךיז יז טלעטש ריהט םייב

 ענעי יוװ ,ןהעש ױזַא ןייז ןעלעוו ךיוא ךיא טלָאװ ןעגעווטסעד ןופ --

 הרּפכ יד ןַאד רימ רַאפ ןעטלָאװ רענעמ עלַא ...טרָאד עטכישעג רעד ןיא

 ! ןהעש ןעוועג סע טלָאװ ,יוא ...ןעוועג

 ? טמהעשעג רעבָא ךיז טלָאװ רהיא --

 : טרעפטנע ןוא ךיז טכַאלוצ יז

 טינ ךיוא ךיז ךיא טלָאװ ,ןעמהעש טפרַאדעב טינ ךיז טלָאװ ןעמ זַא --

 -- דנַאה ַא טימ רימ וצ טכַאמ ןוא וצ יז טנייל -- !יֵאבײַאב .טמהעשענ
 ,.! יַאבייַאב ...ןעסירָאמ טימ ןעצנַאט ?הוקס גניסנעד ןיא ךיא העג טנייה

 .סױרַא טפיול יז ןוא
 א א +
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 -- טעּפש רהעז ?הוקס גניסנעד ןופ םייהַא ןעמוקעג יז זיא טכַאנ ענעי

 .ןעפַאלשעג גנַאל ןיוש ןעבָאה עמַאמ-עטאט רהיא ,סנייא ךָאנ בלאה םורַא

 טסייר רעמיצ ןיימ ןופ רעטסנעפ םענעפָא םעד ךרוד .,?יטש ןזיא בוטש ןיא

 יד רעביא טירט עכילשנעמ ןופ ןעכליהּפָא סָאד טייצ-וצ-טייצ ןופ ןירַא ךיז

 טבעווש הנבל עלופ ַא ...עדלימ ַא ,ענהעש ַא ןיא טכַאנ יד ...סרָאוטַארט

 ךיא ...רעטסנעפ םענעפָא ןיימ ןענעג זיוה-טנעמענעט ןעכיוה םעד רעביא

 קוק ,ןיירַא טכַאנ עלעה יד ןיא טקורעגסױרַא ּפָאק םעד ,רעטסנעפ םייב ץיז

 ןעסירָאמ טימ טרָאד טצנַאט עכלעוו ,ן'עזָאר ןופ טכארט ןוא הנבל רעד ףיוא

 ןוא ,םהיא טימ ךיז טשוק ןוא םהיא טימ טרָאד טצנַאט ,?הוקס גניסנעד ןיא

 טהערד ,רימ ןיא היח יד ,טפַאשנעדייל יד ןוא ,ךימ טעשטומ טכוזרעפייא יד

 יז זיא סָאװ רַאפ ...סעּפַאל עגידרעייפ ערהיא ןיא ךימ טעשטרָאק ןוא ךימ

 טימ יו ,ןעצנַאט וצ רעמהענעגנַא רהיא זיא ןעסיררָאמ טימ ...14 ָאטינ ךָאנ

 ,.,רימ ךיא טכַארט -- ןעגנערברעפ וצ רימ

 ךָאנ ןעסיררָאמ יז טשוק רשפא ..ןעשוק ערהיא ףיוא ךיז ןהָאמרעד ךיא

 ? ךימ יוװ ,רעייפ רהעמ טימ

 ?ןהעש רע זיא ? סיררָאמ זיא רעוו

 ! ןעצנַאט טינ ךיוא ךיא ןעק םוראוו ,ךַא

 ךיא ?עוװ וצ ,טכַאנ רעלעה רעד ןופ ןעשטּפעש םעד וצ וצ ךיז רעה ךיא

 א ךיז והט ךיא ..טירט ןעכליה טרָאד ? טירט ס'עזָאר ןערעהרעד טינ

 ןופ ןעכליה ַא רעדעיװ ! יז טינ -- רַאוטָארט םוצ רעטנורַא קוק ,לעּפַאצ

 ,טייצ עגנַאל ,עגנַאל ַא ךיז ךיא עשטומ ױזַא ןוא ! יז טינ רעדעיוו ןוא ,טירט

 ךיז ?הָאמ ,רהיא ןופ טכארט ,רעהעגייבראפ יד ןופ טירט יד וצ וצ ךיז רעה

 ץלַא טרעוו ריס ןיא היח יד ןוא ,רעדליב עכילדנעש ,רעדליב ענעדעישרעפ

 | | ...רעדליוו ןוא רעכערפ

 רונ ,ןייֵלַא טינ .זיוחה םוצ וצ טהעג יז ...יז ךיא העזרעד ףוס ן'פיוא

 ןיא קַאה ַא רימ טוחט סע ! סיררָאמ ןייז זומ סָאד ...ןַאמנעגנוי ַא טימ

 טייז א ןָא בא ךיז ?עטש ,רעטסנעפ ם'נופ ּפַאכ ַא ךיז והט ךיא ...ןעצרַאה

 ...טע'בנג'רעפ ייז ףיוא רעטנורַא קוק ןוא

 ַא טימ ,טנַארפ א ,ןַאמ רעגנוי א ראג ךָאנ זיא רע ...םעּפע ןעדייר ייז

 ן'טימ ןוא זלַאה םורָא עלעכיט סייוו ַא טימ ,ּפָאק ץיּפש ן'םיוא טעה-עמַאנַאּפ

 טּפאה ָאד ,ראילימָאפ רהָעז רהיא טיס ךיז טלַאה רֶע ...םערא ןַא ףיוא ?עקער
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 ךיז טצייר רע גיטנעק ,רהיא ןופ ּפֶא רע טפיול ָאד ןוא םערא ןא רַאפ ןָא יז רע

 ,רימ ךיז טכַאד ,הנבל רעד ןופ ןייש ןעלעה םעד רעטנוא ןוא ...רהיא טימ

 ...ןעבעירטעג ףושיכ רחיא טימ טלָאװ רע יו
 סייוו ַא ענעשעק רעטשרעטניה ַא ןופ סיױרַא טמהענ רע יוװ ךיא העז ןַאד

 רהיא טגנַאלרעד ןוא ןעטייז עֶלַא ףיוא ןוא רעטניהַא םורַא ךיז טקוק ,עלעקעּפ

 עגנַאל ,עגנַאל ַא טקוק ןוא טקוק ,םעד טימ טייז ַא ןָא ּפִא טפיול יז ...סע

 ךיוה ךיז טכַאלוצ ,עלעקעּפ סָאד קירוצ ףרָאװ ַא יז טוהט םיצולּפ ןוא טייצ

 ןופ ריהט ןיא ךיילנ טעדניוושרעפ ןוא ןיירַא טכַאנ רעלעה ,רעליטש רעד ןיא

 ,ענעשעק רעטשרעטניה רעד ןיא ךיז ייב עלעקעּפ סָאד טלַאהעב רע ..זיוה
 ...טעדניוושרעפ ןוא ףייפ גידנעדיינש ַא סױרַא טזָאל

 שיט םייב קעװַא ךיז ךיא ץעז ,ּפערט יד ףיוא טירט ערהיא רעהרעד ךיא

 ,ןעקרעמעב לָאז יז ,רענערב םעד רהעמ סױרַא הערד ,דנַאה ןיא ךוב ַא טימ

 .ןעמוקניירַא רימ וצ לָאז יז ,טרַאװ ןוא טינ ףָאלש ךיא זא

 .ריחט ןיימ ןיא ןָא יז טּפַאלק םורַא עלייוו ַא ןיא

 ? טינ טפָאלש רהיא --

 | ,ןירַא טמוק ,ןיינ --

 ןעפַאלשרעּפ סָאד רעמיצ ןעטירד ןופ ךיז טרעחרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא

 : ןעמַאמ רהיא ןופ ?וק

 ! עזָאר ,ןעפָאלש העג ?טעּפש ױזַא םורַא ךיז וטסּפעלש סָאװ ---

 ןיימ ןופ ריהט יד טנעפע ,עזָאר טרעפטנע -- !עמַאמ ,ךיילג טָא --

 טנערב םינּפ רהיא ןוא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןיירַא ךיז טע'בנג ןוא רעמיצ

 ..ךערפ ױזַא ןעקוק ,ןעלכיימש ןעגיוא ערהיא ןוא ,םעד תעב רעייפ-םַאלפ

 /  ?טעּפש יװַא טעּפע םוראוו --

 סָאד ףיז ןיא טקיטש ןוא יז טכַאמ -- !ךיז טצנַאטרעּפ ? סייוו'כ --

 .רעטכעלעג

 ? רהיא טכַאל סָאװ .--

 !ךיז ױזַא ,טשינ רָאג טָא --

 רעטכעלעג ַא טימ סיוא טסיש ,ןעטלַאהנייא טינ רעננעל ךיז ןעק יז ןוא

 .דנַאה ַא טימ ליומ םעד ךיז טלעטשרעפ ןוא

 רהיא רעדעיוו ךיז טרעהרעד -- ? ןעפָאלש וצ טייצ טינ ךָאנ זיא --

 } טכַאנ ןעטימ ןיא ךיז טכַאלוצ ! ענושמ רָאנ זיא יז -- לוק ס'עמַאמ
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 וצ טקניוװ ,עזָאר טגָאז -- ! דלַאב טָא ,עמַאמ ,ןעפָאלש ךיא העג טָא --

 :לוק ליטש ַא טימ וצ טגייל ןוא ןעגיוא יד טימ שי'בנג רימ

 ףָאד ןוא ןתח ןיימ רַאפ ךייא טלַאה יז ,ךיז טכַאד ...זנוא טיה יז --

 וצ וצ ךיז יז טע'בנג דלַאב ,ךייא וצ ןיירא חעג ךיא רונ יװ ,טייצ עטצעל יד

 טָאה סָאװ רַאֿפ .טקרעמעב לָאמ עכילטע ןיוש סע בָאה ךיא .,ריהט רעד

 רעטנוא טכערב ,ךיז טּפַאכרעפ ,ךערפ ךיז יז טכַאלוצ -- ? רימ טגָאז ,ארומ יז
 ,פיומ םעד דנַאה ַא טימ רעדעיװ ךיז טלעטשרעפ ןוא רעטכעלעג םעד

 זַא ,ךיז סיוורעד ךיא סָאװ ,םעד ןופ םהענעגנַאנוא קרַאטש טרעוו רימ
 רעכערפ ס'עזָאר טעּפיר לָאמ עטשרע סָאד ןוא ְךָאנ זנוא טקוק עמַאמ רהיא

 רעטכעלעג רהיא טימ זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ...ןעצרַאה ן'פיוא רימ רעטכעלעג
 ,עמַאמ רהיא ,יז טרעה םהיא ןיא ןזַא ,ןעגיוא סעמַאמ רהיא ףיוא יז טסייר
 ,ןעקנַאדעג עגיטכערטרעדעינ עכילדנעש עניימ ןוא ןעגנַאלרעּפ עדליוו עניימ

 ;ּמִא ךיז ךיא ףור ןַאד .ךיא גייווש עלייוו ַא

 ? סיררָאמ ? טיילנעב ךייא טָאה סָאװ ,ןאמ רעגנוי רעד זיא רעוו --
 : מַאֹכ א ךיז טוהט יז

 ?ןהעזעג םהיא טָאה רהיא --

 רימ טלחעפעג רע ?ןעזיוועג סנױזַא ךייא רע טָאה סָאװ ןוא אי --
 ,םױרַא רימ ייב ךיז טסייר -- ! רעצנעט רעייא ,טיגנ

 ...ךערפ רימ וצ טקניוװ ןוא יז טכַאמ -- 4 רעסעב ךייא להעפעג ךיא --
 -- ! ןהעש טינ זיא סע ,ןעגיוא יד טימ רימ וצ ױזַא טיג טקניוו ! יופ --

 טקעוורע רימ ןיא טָאה סע סָאװ ,עיגרענע ןופ סױרַא טציא רימ ייב ךיז טסייר
 ןוא ,ךָאנ זנוא טקוק עמַאמ רהיא ןַא ,טסואוורעד ךיז בָאה ךיא סָאװ ,סָאד
 ...ןעסיררָאמ וצ טכוזרעפייא ןופ ?חיפעג סָאד ךָאנ וצרעד

 טוג !יֵַאמ הֶא ? ךייא וצ קניוו ךיא יו ,טינ טלחעפעג ךייא 4 ױזַא --

 ...| רעטסימ ,טיינ

 .ןהענסיורַא ?יוו יז ןוא

 .םִא יז טלַאה ןוא עילַאט םייב ןָא יז ךיא ּפַאכ

 טָאה סנױזַא סָאװ ,רימ טגָאז .טינ טפיולטנא ,..אזָאר ,סיוא טרַאװ --

 ? ןעזיוועג ךייא רע

 טינ טייז !ּפֶא ךימ טזָאל ,ונ ! קענ יהד ןיא ? ןעסיוו טליוו רהיא --
 טינ רימ וצ רהיא טפראד ,קניוו ךיא יו ,טינ טלחעפעג ךייא זַא ! ריזח ןייק
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 --! ןענָאז טינ רָאג ךייא לעוװ ךיא ןוא ,.,ןענערפ טשינ רָאג רימ ייב ןוא ןעכירק

 הירב ַא ךימ טוהט ןוא דנעה עניימ ןופ סורַא ךיז טסייר ,ּפַאכ א ךיז יז טוהט

 .ןעגיוא יד טימ

 ..,עזָאר ,רימ טעהייצרעפ ,ונ --

 ! רעוועג --

 ...! ךייא טעב ךיא ,ונ --

 ..ןעלובעג טָאה דנוח ַא זַא ,טנָאז --

 ,.,דניק ןייק טיִנ ךָאד טייז ,ונ --

 גנַאל ןיוש זיא רימ ןַא ,טגָאז עמַאמ יד .דניק ןייק טינ ןיב ךיא --

 טימ ךערפ רימ וצ רעדעיוו טקניוו ןוא יז טכַאמ -- ןעבָאה וצ הנותח טיוצ

 .ןעגיוא יד

 ? עוָאר ,ןענָאז רימ טעװ רהיא ,ונ --

 !ַאכ ..ןעזיוועג רימ טָאה רע ,ללעװ !וצ טהעטש .רחיא זַא רעבָא --

 .ךיז יז טכַאלוצ -- !ַאֹכ !אכ

 ...| לָאמ ַא ךָאד טלהעצרעד ,ונ --

 ןופ יורפ רעטעקַאנ רעד ןענעוו טלהעצרעד ןעסיררָאמ בָאה ךיא --

 ...ןופ רעדליב לעקעּפ ןעצנַאג א ןעזיוועג רימ רע טָאה ,עטכישעג רענעי

 טוהט טולב סָאד ןוא ּפַאכ ַא ךיז ךףיא והט -- 4 רעדליב עגניצומש ---

 ...ּפָאק ןיא ץעז ַא רימ

 ..רהיא ייב זיא םינּפ סָאד ןוא ?עכיימש ַא טימ רימ ףיוא קוק ַא טוהט יז

 יד ..ןעקנופ ןעטיש ןעגיוא עצרַאװש ערהיא ןוא רעייפ קיטש ַא רעדעיוו

 ...ןעוועשוב ןוא ןעוועדלאוג וצ ןָא טביוה רימ ןיא היח עדליוו

 טונימ רעזעיד ןיא רונ ..,ןעוועג רעטעּפש טלָאװ סע סָאװ ,טינ סייוו ךיא

 :?וק זייב סעמַאמ ס'ַאזָאר ןַאד ןוא ריהט ןיימ ןיא ּפַאלק ַא ךיז טרעהרעד

 !? וד עקיַאטלוה ,ןעפָאלש ןהעג טסעוו --

 :ּמַאכ ַא ךיז טוהט עזָאר

 .רעמיצ ןיימ ןופ סיורַא טפיול יז ןוא -- } טיַאנ טוג --

 זַא ,סנאדעג רעד ..ףיז ךיא עשטומ ,ןיילַא ןַאד ביילב ךיא זַא ןוא

 טציירוצ ,ןעהור טינ ךימ טזָאל ,רעדליב עניצומש ןעזיוועג רהיא טָאה רענעי

 זיא סָאװ ,ןעשנעמ םעד רימ ןיא ףיוא ךיוא טקעוו ןוא היח עדליוו יד רימ ןיא

 ייב טכוז רענעי זַא ,רהָאלק טרעו רימ ...ןעקנוזעג טינ ןעצנַאג ןיא ךָאנ



 8 ןירבָאק ןָאעל

 רַאפ טגידיילעב ...טגידיילעב ךיז להיפ ךיא ,.,ךיא סָאװ ,עבלעז סָאד רהיא

 יד ןעקעוו ןעגיטכערטרעדעינ ןיימ טימ ךיא זַא ,?היפרעד ךיא ...ןיילַא ךיז

 ..ןעסיררָאמ םענעי ןופ סמעהא יד ןיא יז ביירט ,רהיא ןיא טפַאשטנערייל

 ןוא ןעקנַאדעג עלַא עזעיד ןוא ...! סיוועג רימ רַאפ .ןערָאלרעּפ יז זיא ןַאד

 טלעיּפשעג טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,עלָאר עכילדנעש יד ןעטכיילעב ןעלהיפעג

 סאו ,סולפנייא ןעטוג םעד ןָא ךיז ןהָאמרעד ךיא .יז ןעברַאדרעפ םעד ןיא

 וצ ןעגנַאפעגנָא בָאה ךיא תעב ,גנַאפנָא ןיא טַאהעג רהיא ףיוא בָאה ךיא

 -טנע שביח ַא ןייז טנעקעג יז טלָאװ טציא ...ןעזעל ןוא ןעביירש יז ןענרעל

 ףילקילג רהיא טימ ןוא טעטארייחעג יז טלָאװ ךיא ..,?עדיימ עטלעקיוו

 | .ןעוועג

 ,טסעפ בא ךיז ייב ךיא ךַאמ ,ךיז ןעשטומ ןעגנַאל א ךָאנ ,ףוס ן'םיוא ןוא

 רעדעיוו לע ,לָאמ ַא יו ,רחיא טימ ןענרעל וצ ןעביוהנָא רעדעיוו ?עוװ ךיא זַא

 ,ןעגנילעג רימ טעוװ סָאד זַא ,..יורפ עדנוזעג-גיטסייג ַא סלַא ,ןעלקיווטנע יו

 ...ןעבָאה הנותח רהיא טימ ךיא לעװ ןַאד .טינ רָאנ ךיא ?עפייווצ

 לָאמ ַא טימ ףךיא רעוו ,ךיז ייב סע סילשעב ךיא זַא ; גידריווקרעמ ןוא

 ..טכייל ױזַא רימ טרעוו ןעצרַאה ן'םיוא ןוא גיהוד
 א ִ* 2

 : תולעּפתה טיט רימ וצ ןיירַא יז טפיול טכַאנ רַאפ ןעגרָאמ ףיוא

 טלהעצרעד -- ? ט'מולח'עג טכַאנ יד ךיז טָאה רימ סָאװ ,טסייוו רהיא --

 ןוא ..עטכישעג רענעי ןופ ?עדיימ ענהעש ענעי טָא ןיב ךיא זַא -- רימ יו

 ,רהיא ןוא ,סירָאמ ןוא ,עטעקַאנ ַא דנאלייא-ינוק ןיא םי ןיא ךיז דָאב ךיא

 ...רימ רַאפ עינק יד ףיוא ןעהעטש רענעמ ךס ַא ,ךס ַא ןוא

 לָאז וצ ,רהיא ייב ךיא גערפ ,ןערעה וצ םהענעגנַאנוא רימ סע זיא טציא

 .ןעזעל רהיא רַאמ סעּפע ךיא

 !דעהע ָאנ ? טאנ יאהו --

 טרעדלישעג טרעוו סע ואוו ,גנולהעצרע עטוג ַא רָאפ רהיא רַאפ ךיא זעל

 רעד ייב דנעגוי רהיא טרעילרעפ עכלעוו ,לעדיימ-רעטייברַא ןַא ןופ ןעדייל יד

 ...קירבַאפ ןיא ןישַאמ

 ףיא תעב ,ןעטייצ עטשרע יד ןיא רעהירפ .זעל ךיא תעב יז טצענעג

 טנייװעג גנולהעצרע אזא ןופ יז טכָאװ ,ןעזעל וצ ןעגנַאפעגנָא רהיא טימ בָאה

 יז טצעגענ טציא ןוא
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 טזעל השעמ-עבָאב ַא ראפ סָאװ -- רעטנוא ךימ יז טכערב -- !הַא --

 ? סערעסעב ןייק ןיוש רהיא טָאה ..,? טרָאד רהיא

 יז ...! ןָא טינ רָאג ךיז טביוה סע ,ןערהעלקרע וצ רהיא ןָא ךיא ביוה

 ++! ןעטכישעג עגידעבעל יד ןופ -- יז ט'הנעט -- אקוד ?יוו

 ,רימ טרהעלקרע ןוא טרָא ןופ ףיוא רָאנ ךיז יז טביוה לָאמ א טימ ןוא
 ...רעמיצ ןיימ טזָאלרעפ ןוא ,ערחיא התרבח א ,ןהעז ןעמעוו ףרַאד יז זַא

 ןיא ולימַא רימ וצ זיא ןוא סנייא ךָאנ םייהַא ןעמוקעג יז זיא טכַאנ ענעי

 ..ןעגנַאגעגניײרַא טינ רעמיצ

 ןיא סױא-טכַאנ ןייא-טכַאנ ױזַא ןוא ,עטכישעג עבלעז יד ןעגרָאמ ףיוא

 זעל ףיא .,רעמיצ ןיא רימ ייב עלייוו ַא טגנערברעפ  ,ךָאװ ַא ןופ ףיולרעפ

 -עגסיוא ןעצנַאג ןיא ןיוש ךיז בָאה ךיא זַא ,טגָאז ,טצענעג יז .רהיא רַאפ

 עבלַאה ךָאנ טעּפש םייהַא טמוק ןוא זיוה ןופ קעװַא יז טהעג ןַאד .טבעוו

 : ..,טכַאנ

 ןעיירש ,ןעלַאדנַאקס ייז ןעכַאמ ,ןעדייל טינ סע ןעליוו עמַאמ-עטַאט רהיא

 ,ןעיירעלדיז טימ קירוצ ייז יז טרעפטנע .סיוא יז ןעשטַאּפ ןוא רהיא ףיוא

 רהיא ןעלעוו ייז ביוא ,ייז ןופ ןהעגקעװַא ןעצנַאג ןיא טעװ יז זַא ,טעשַארטס

 ראג ףיוא ךיז יז טרעה ןעזעל ן'טימ .ליוװ יז ןעוו ןוא ואוו ןהעג וצ ןערעטש

 ןליּפַא טינ יז טקוקרעפ עכילטע עטצעל יד ןוא ןעריסערעטניא וצ ןעצנַאנ ןיא

 | ,..רעמיצ ןיימ ןיא

 ,טינ רעבָא טפלעה סע -- ן'הנעט רהיא טימ וואורּפ ,ךיז עשטומ ךיא

 .ךערפ ךיוא יז טרעמטנע רימ

 -עטַאט רהיא ןופ ,זיוה ם'נופ קעװַא ךיז יז טסייר סעּפע זַא ,להיפ ךיא

 "דיז יד ןופ ,ןעטעב םנעמעלַא רעזנוא ןופ רעקרַאטש זיא סָאװ ,סעּפע ,ןעמַאמ

 -ַאשעב ןילַא ךיא בָאה "סעּפע, ןעכילקערש ןעזעיד ןוא ,שטעּפ ןוא ןעיירעכ

 ,ךיז עשטומ ךיא ןוא .,.רימ ןיא עיטסעב רעדליוו רעד ןופ טרהיפרעפ ,ןעפ

 .םירוסי עטסכילקערש יד דייל ןוא

 רעדעיװ יז טלָאװ ךיא זא ,ןעבענעג טינ טציא ךיא טלָאװ סָאװ ,הֶא

 ..! ןעגירקעגניירַא סולפנייא ןיימ רעטנוא

 יד ןעלּפירקרעפ טנעקעג ױזַא ךיא בָאה יװ ...! ױזַא ךָאד יז בעיל ךיא

 !? בעיל ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,רעד ןופ המשנ
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 יז ךיא עוועטאר ױזַא יוו ,ךיא טכארט עגנַאל טכענ ןוא עצנַאג געט ןוא

 ...רימ רַאפ ןוא ןיילַא רהיא רַאפ

 ..ןעהטארייה רימ טימ לָאז יז ,רהיא ןענָאלשרָאפ סילשעב ךיא

 רעמיצ ןיא רימ וצ ןיירא יז ךיא ףור ,רעּפַאס ךָאנ דלַאב ,לָאמנייא ןוא

 | : גָאז ןוא

 ..ךייא בעיל ךיא זַא ,טסייוו רהיא --

 ? גידלוש ךיא ןיב סָאװ ,ונ --

 :רעטייוו ךיא דייר ךָאד ,רעפטנע רהיא ןופ טלַאק טרעוו רימ

 ןייז וצ טגיליוועגנייא טלָאװ רהיא ןעוו ,ןעוועג ךילקילג טלָאװ ךיא --

 ,..יורפ ןיימ

 : טכַאמ ןוא ןיירַא םינּפ ןיא רימ לוק ן'פיוא ךיוה ךיז יז טכאלוצ

 ! יִאב רואּפ ,ןעבָאה טינ ןעבעל רעייא ןיא רהיא טנעק קילג סָאד --

 ? עזָאר ,םוראוו .-

 טגייל ןוא עלעכיימש שי'בנג ַא טימ רעביא יז טנערפ -- ? םוראוו --

 .ןתח ַא ןיוש בָאה ךיא לייוו -- ; וצ

 .חמ ןיא ןערב ַא טוהט רימ

 ,גנוגערפיוא ןופ ?לוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ ךיא גערטפ -- ? סיררָאמ --

 ,ונ ..בעיל טינ םהיא טָאה רהיא זַא ,סייוו ךיא ,אי 4 רע זַא ןוא --

 ! רהיא טינ ןוא ןעבָאה הנותח םהיא טימ ךיא לעוװ ? סָאװ זיא

 סױורַא יז טפיול ,רעטכעלעג ?לעה רהיא טימ ךערפ ךיז גידנעכַאלוצ ןוא

 ,רעמיצ ןיימ ןופ

 קעוַא יז טסייר סָאװ ,טמַארק יד זיא רעוו ,ןיוש ךיא סייוו טציא ; ץרוק

 וצ ,רהיא וצ חמשנ ןיימ ןיא ןעכַאװרע ןעלהיפעג עזייב ןוא ..זיוה ם'נופ

 וצסיורַא יז םוא ,גונעג קרַאטש טינ ןיב ךיא םוראוו ,ןיילַא רימ וצ ןוא םענעי

 רימ רַאפ זיא יז זַא ,ןיוש ךָאד ךיא העז טציא ,,.ןעצרַאה ןיימ ןופ ןעסייר

 זַא ,ןעניז ן'פיוא ףױרַא רימ ןַאד טמוק קנַאדעג רעיינ ַא ןוא ...! ןערָאלרעּפ

 המשנ רהיא סָאװ ,םעד ןופ עכַאזרוא ע'תמא יד טינ רָאג ךיא ןיב ךילטנעגייא

 ...גירלוש םעד ןיא רָאג זיא ,סיררָאמ ,רע זַא ...טלעּפירקרעפ ױזַא טציא זיא

 טייצ רעד טימ יז רע טלָאװ יוו-ייס ןוא רימ ןופ רעהירפ טנעקעג יז טָאה רע

 ...טלעּפירקרעּפ
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 -יירב ץלַא םחיא לעקיווטנע ןוא ןָא ךיז ךיא ּפַאכ קנַאדעג ןעזעיד ןָא ןוא

 ...ןעסיוועג ןיימ ןייא געיוו ןוא רעטיירב ןוא רעט

 עקַאט יז רע טבעיל רשפא ןוא ..,רענידלוש רע'תמא דעד זיא סיררָאמ

 ?ןעד םהיא ןעק ךיא ?ןעבָאה הנותח רהיא טימ טעװ ןוא ,תמא ןַא ףיוא

 ? ןעד םהיא סייוו ךיא

 רימ טוהט ,ןעסיררָאמ טימ ןעבָאה הנותח טעוװ יז זַא ,קנַאדעג םעד ייב

 בָאה טציא זַא ,רהָאלק רימ טרעוו ךַאז ןייא רעבָא ךָאד ,העוו קרַאטש ,העוו

 -רעבירַא זיא ךאז עטסעב יד זַא ןוא רהיא ןופ רהעמ ןערהעלק וצ סָאװ טינ ךיא

 .ריטרַאװק רעדנַא ןַא ףיוא ךיז ןעביילקוצ

 ,ריטראווק ַא ןעכוז וצ ןָא ביוה ךיא

 ,טַאנָאמ ַא ךָאנ טפיולרעפ ?ייוורעד

* * * 

 ןעבילקענרעבירַא ךיז בָאה ךיא רעדייא טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סע

 | ,ריטרַאװק עיינ יד ףיוא

 סָאװ ,סעלַא .ןעפַאלשנייא טינ ןעק ןוא ?עטעב ןיימ ףיוא נעיל ךיא

 ,ן'עזָאר ךרוד ןוא ן'עזָאר טימ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ טבעלעגכרוד נָאה ךיא

 יד ,טפַאשנעדייל ענעגושמ יד ,שינעקנעב יד ..,רעדעיוו טציא ךרוד ךיא בעל

 ,סעלַא -- ,שינעגאלּפנעסיװעג יד ,ןעלהיפעג ןוא ןעקנאדעג עניטכערטרעדינ

 -רעבירַא ןיימ רַאפ טכַאנ עטצעל יד ,ךרוד רעדעיו טציא ךיא בעל סעלַא

 טכַאנ יד ..ןעפָאלש טינ ןעק ךיא ריטרַאװק עיינ יד ףיוא ךיז ןעביילק

 הנבל יד טבעווש רעטסנעפ םענעּפָא םעד ןעגעג ...עלעה ַא ,ענהעש ַא זיא

 טליפעגנָא זיא רעמיצ ןיימ ...ןעמעוו ךָאנ ,ךיז ךרוד ,טקנעב ,עטכארטרעפ ַא

 ןעטאמ םעד ןיא ןעקנורטרעד ,ךיז טכַאד ,טרעוו ,ןעלהַארטש עטַאמ ערהיא טימ

 ,,טבַאנ עבלַאה ךָאנ טייוו ןייז ןיוש זומ סע .,,.טכיל

 ליטש ַא ןַאד ןוא ריהט ןיימ רעטניה ךרָאש ַא ךיא רעהרעד םיצולּפ

 .ןעּפַאלק

 ,ךיא גערפ -- ? טע זיא רעוו --

 סעּפע טגנילק רעכלעוו ,לוק ליטש ס'עזָאר ךיז טרעהדעד -- ךיא --

 .ענרָאמ ױזַא

 ? ריהט ןיימ ןיא טּפַאלק יז סָאװ ,סעּפע טמוק יו : ךיז רעדנואוורעפ ךיא
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 ףיורא סעּפע ּפַאכ ךיא .טקוקעגניירַא טינ ןליפַא רימ וצ יז טָאה גנַאל ױזַא

 .ריהט יד ןעפע ןוא ךיז ףיוא

 ןעגיוא ערהיא ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טרעטיצ ןוא ןיירַא טמוק יז ןוא

 ,ןעקָארשוצ ןוא טשימוצ ןעקוק

 4 עזָאר ,רהעמ רעד וזיא סָאװ --

 ךיא ןוא ןעגיוא ענעקַארשוצ ערהיא טימ רימ ףיוא טקוק ,יז טגייווש

 לעּמַאצ ַא ךיז יז טוהט םיצוְלּפ .ןעדייר וצ רעווש זיא רהיא זַא ,קרעמעב

 -םליה ַא יװ ,גיד'תונמחר ױזַא ךיז טעּפילכוצ ןוא רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ

 ,..דניק סעזָאל

 ,דנַאה א ייב ןָא יז ךיא ּפאכ -- ? אזָאר ,רהעמ רעד זיא סָאװ --
 ַא טימ טשיו ןוא יז טעפילכ -- ךילקילגנוא ױזַא ןיב ךיא ! יוא --

 ...ןָאהט טצעי לָאז ךיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא -- ;ןעניוא ענהעש יד לעכיט

 טיג ...שנעמ רעטערליבעג ,רעגולק ַא טייז רהיא ...! ןערהָאפעגקעװַא זיא רע

 ךיז לע ךיא ...ןעבעל טינ םהיא ןהֶא ןעק ךיא .,..תונמחר טָאה ,הצע ןַא רימ

 ...ןָאהטנָא השעמ א

 ..ןעמַאמ-עטַאט רעייא ןעקעוופיוא טעװ רהיא !טינ טנייוו ..,ש"ש --

 ? ןערהָאפעגקעװַא זיא רעוו

 .טצכערק ןוא יז טנייוו --- ! סיררָאמ --

 !? סיררָאמ --

 ךימ טָאה סעיינ לעקיטש עזעיד זַא ,ןייז הדומ ףיא זומ ,דנַאש ןיימ וצ

 ...רהיא ןעזיוװעגסױרַא טינ רעבָא סע בָאה ,טהערפרעד

 ? ןערהָאפעגנקעװַא זיא רע ,טסייה סָאװ --

 .אטינ רע זיא -- יז טנייוו --- ישזָאל ןייז ףיוא ןעמוקעג ךיא ןיב טנייה -- |

 -קעװַא רהיא ןופ ןעצנאג ןיא טָאה רע זא ,רימ יז טגָאז ,סעסימ ןייז ךיא נערפ

 ! ןערעוו ענושמ ?עוו ךיא ,יוא ,איפלעדאליפ ןייק טפומעג

 ? קירוצ ןעמוק ךָאנ רע טעוװ רשפא --

 ביוא ,ןעזָאלעג רעטעל א רימ טלָאװ רע .טינ זא ,סייוו ךיא .ןיינ --

 ....ןעמוק וצ טכַארטעג טלָאװ רע

 ןענעידרעפ טייל-הרבח ענױזַא 4 םהיא ְּךָאנ רהיא טנייוו סָאװ ,ונ --

 ןעמ זַא ...םהיא טסעגרעפ -- ךיא ךַאמ -- ןערערט ענייק ןוא עבעיל ןייק טינ

 עג רהיא ךיא ליוו --- קיטקארּפ ןופ סע סייוו ךיא ...ןעסענרעפ ןעמ ןעק ,ליוו
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 וצ עבעיל ןיימ ןֶא ןעסעגרעפ טנעקעג ךיוא בָאה ךיא זא ,שינערעהוצנָא ןעב

 .רהיא

 ? טסייוו רהיא .,.ױזַא ,יוזא םהיא בעיל ךיא .ןעסעגנרעפ טינ ןעק ךיא --

 ןוא בייוו ןייז ןעוועג ...ןיב ףיא ...ןיב ךיא -- קערש טימ סיורא יז טעצּפעש --

 1 רעגנַאװש -- -- ןיב

 טימ ףיוא טרעטיצ ,שיט ןיא ןערעטש םעד טקירד ,שיט םוצ וצ טלַאפ יז

 .ןייוועג םעד טקיטש ןוא ןעלסקא יד

 יד טימ ןעסָאנרעּפ ,רעמיצ עצנַאג סָאד .חומ ןיא ןערב א טוהט רימ

 .ןעגיוא עניימ ראפ טצנַאט ןוא ךיז טהערד ,הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש עטַאמ

 .ןעדערסיוא טינ טרָאװ ןייק ךיא ןעק טייצ עשביה ַא

 : רהיא ייב גערפ ןוא ךיז וצ ךיא םוק םורַא עלייוו ַא ןיא

 ...1 בייוו ...ןייז ...רהיא טייז ןעוו טייז ? ןעוו טייז --

 ...ןעסיוװ סע זומ ךיא זַא ,להיפ ךיא ,ךימ טעשטומ קנַאדעג רעזעיד

 ןעגעוו ןעזעלעג עטכישעג יד רימ טָאה רהיא תעב ,ךָאוו רענעי טייז --

 רימ טָאה רע טייז ןוא םי ןיא ןעדָאבעג ךיז טָאה סָאװ ,?עדיימ רעטעקַאנ רעד

 בעיל ךיא עגושמ יו ,טלהיפרעד ךיא בָאה טשרע ןַאד ..,רעדליב ענעי ןעזיוועג

 ...ןעבעל טינ ךיא ןעק םזיא ןהֶא זַא ןוא םהיא

 ! ? טשרע ןאד -- טצכערקעגסיורא ךיא בָאה -- ! ! טשרע ןַאד --

 ! ןעגָארקעג חומ ן'רעביא עניבוד ַא טיט טלָאװ ךיא יו

 םענעי ןעפלָאהעג בָאה ךיא זא ,ןערָאװעג רָאלק רימ זיא טשרע טציא

 ,ןעפלָאהעג טינ ,ןיינ ...טַאהעג בעיל בָאה ךיא סָאװ ,?עדיימ סָאד ןערהיפרעפ

 סמערא עגיצומש ס'םענעי ןיא יז ךיא בָאה דנעה ענעגייא עניימ טימ רונ

 | ...! ןעסיוטשעגניירא

 ...המשנ ןיימ ןיא לוק טלעפייווצרעפ ַא טרעמאי --- רערהיפרעפ ! רעדרעמ

 בָאה -- רעטייוו יז טנייוו -- איפלעדאליפ ןייק ןערהאפ ?יו ךיא --

 רהיא סייוו ךיא ...עניזוק ןייז ייב ןייז טרָאד זומ רע ...טינ דלעג ןייק ךיא

 ...סערדַא

 סע רהיא ךיא ביג ,ראלאד ןהעצ פנעגייא ןיימ טאהעג ןַאד בָאה ךיא

 .קעװַא
 = יי
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 עיינ ןיימ ףיוא ךיא ,איפלעדאליפ ןייק קעווא יז טרהָאפ ןעגרָאמ ףיוא

 ....םעלראה ןיא ריטראווק
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 ...ןעננאגרעפ ןענייז רהָאי עכילטע

 ,ץרַאװש זיא לעמיה רעד .םייחא ךיא הענ טכאנ-רעמוז ַא ןיא לָאמנייא

 -ייא ןעסַאג יד ףיוא ןעשנעמ יד ,םרוטש א ךיז טלחיפ טפול ןיא ,טערַאמכרעפ

 ןעצילב ןופ טיילגעב ,ןעגער-סוג א ,םרוטש רעד סיוא טכערב רעטעּפש ...,ןעל

 ,..דניוו ם'ןופ ןערעמָאי ַא ןופ ןוא ןערענוד ןוא

 יד ןופ סללַאה יד ןיא ךיז ןעטלאהעב ,סופוצ ןעהענ סָאװ ,ןעשנעמ יד

 יד ןופ ךעלכעד ענעדנעווייל יד רעטנוא ןעפיול ,ןענארָאטסער ןוא ןעלעטָאה

 .ןעמָארק

 ַא ןיא טרָאד טהעטש .?עטָאה ַא ןופ ?לָאה א ןיא ןיירא ךיוא ףיול ךיא

 ןוא ןעקאב עטבראפעג טימ ,רוכיש ,רעמיצנעיורפ עשידיא עננוי ַא לעקניוו

 ןוא ..זָארטַאמ רע'רוכיש ַא טהעטש רהיא ןעבענ .ןעניוא ענידנענערב טימ

 טּפַאלק ,ןעגיוא עט'רוכיש'רעפ ,עצרַאװש ערהיא טימ םהיא וצ טלעכיימש יז

 "וק ףיז םהיא וצ טכירק ,םערא ן'רַאפ םהיא טּפעלש ,עציײלּפ 'ןרעביא םהיא

 ױזַא ,גירעזייה ױזַא טכאל ןוא ,טכַאל ןוא סיפ יד ףיוא ךיז טלעקַאש ,ןעש

 ,..טרעװַאשזרעפ

 ןוא דניירפ ןיימ טגידנע -- ! עזָאר ,יז -- רהיא ןיא ןייא ךיז קוק ךיא

 ,ּפָאק םעד גירדעינ רעטנורא טזָאל

 *  א 2

 רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא ..,םרוטש רעד ךָאנ טעוועשוב ןעסיורד ןיא

 -ער רעד טשיור ,ןעציז רימ ואוו ,רעמיצ םעד ןופ רעטסנעפ יד רעטניה טכַאנ

 ...ךיז ןעשעל ןוא ןעקסאילב ןעצילב עגידרעייפ ןוא רענוד רעד טכליה ,ןענ

 יד ךיז טנָארט םרוטש ןעניזָאד םעד ןיא זא ,ךיוא ךיז טנוד דימ ןוא

 -םעלעג ן'רוכיש רהיא טימ טרָאד טכאל יז ןוא ,עזָאר עכילקילגנוא ,ענהעש

 ,..טכאל ,טבאל ,רעט

 ,ןילקורב 18 ,ראונַאי ןעט8
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 .הנותח רעד ךָאנ ןעגרַָאמ ףיוא

 עטייה

 -יוא יד טנעפע ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע ...חנותח רעד ךַאנ ןעגרָאמ ףיוא...
 ; ןעשיק ןעסייוו-רָאלק ן'רעביא ןעטָאשוצ רָאָאה עצרַאװש יד ,טֿפָאלש יז ,ןעג
 :יפקילנ ןימ א ןעסָאנוצ זיא םינּפ ץנאג רהיא רעביא ןוא ןעּמיל ערהיא םורָא
 ט'םולח סע ןוא ףָאלש ןעשרעדניק ןעסיז ַא טימ טפָאלש יז ...?עכיימש רעכ
 ....ךאלמ רענהעש ,רעבעיל ,רעטונ ַא רהיא ךיז

 ...ןעקוקנָא טאז טינ ךיז ןעק ןוא טקוק ןוא טקוק ,רהיא ףיוא טקוק רע
 עזעיד ןוא ....ךאלעקעב עדנור א ראפ סָאװ ...ל'םינּפ שירפ ,גנויַא ראפ סָאװ
 -יילּפ עסייוו-ךלימ ,עדנור ,עלופ עזעיד ןוא ....עקצעדרַאמ ןיא עלעבירג וועזָאר
 -רַאה ןיא ןעטלַאהעב ,ןעננולשעגנייא ,ךיז טכאד ,יז טלָאװ רע ,דלַאװג ,.,,סעצ
 ...| טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ,ןעמעלא ןופ ןעצ

 יו ױזַא ,םעראוו ןוא גיטכיל ,ךאלהערפ יוזא םהיא טרעוו המשנ ן'םיוא
 -דניירמ יוזא םהיא ףיוא טקוק םורא סעלַא ...ןעננַאגעגפיוא טרָאד טלָאװ ןוז א
 קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא רעמיצ ןייז ןופ רעטסנעפ ןץ'כרוד : גידבוט-םוי ױזַא ,ךיל
 עיש יד -- רעמיצ ןיא ;?ידּפַא טַאנָאמ ןופ ןוז-סגנילהירפ נעדלָאג יד
 סָא ,ךיז טכאד ,םהיא טיג סעלַא ; עלעסניוו סעדעי ,ןעוויוא עיינ יד ,לעבעמ
 ."בוט ?זמ

 ,דלָאג ןיימ ,עבעיל ןיימ ,ידייק ןיימ ,וד ,וד ! ןעבעל וטסלָאז לומ טימ,
 טניוב ןוא לוק ךילטפאשנעדייל ,טקיטשרעפ א טימ רע טעצּפעש "! לרעּפ ןיימ
 .םינּפ רהיא וצ ןעּפיל גידנערעטיצ ענייז טימ וצ ךיז

 טלעכיירטש -- ךָאד ןוא ,ךיז טכאד ,טפָאלש יז ,ןעגיוא יד טיגנ טנעפע יִז
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 - םערא רעדנור ,רעלופ רהיא ,רָאָאה ענייז דנַאה עטַא?ג-טעמאפס ,עסייוו רהיא

 -ערב םעד רעטנוא ןעּפַאכ ןעּפיל ערהיא ןוא ןעקַאנ םורא םורא םהיא טמהענ

 ...ןעּפיל ענייז ןופ שוק ןעגידנענ

 ? עקנימַאמ ,טספָאלש וד --

 -עג טימ יו ,ךילטרעצ ,?יטש יז טעצּפעש ! עלעבייא ,יוא ,עקניבייא --

 ' .ןעגיוא יד גידנענעפע טינ ,טעב

 ,..3 עקניבויל ,סָאװ --

 לופ ,ןעמערַאװ ,ןעכילקילנ ַא טימ ןָא םהיא טקוק ,ןעגיוא יד טנעפע יז

 -ּמעש ןוא ,רעטומ ַא וצ דניק ַא יו ,םהיא וצ וצ ךיז טקירד ןוא קוק עבעיל טימ

 ײ,..}1 טוג ױזַא ,ןעבעל וצ טונ יוזא זיא סע ,עלעבייא ,יוא ,עקניבייא , : טעצ

 ןיא הבחרה טימ רע טכַאמ ? עלעדייק ,ןעבעל וצ טוג זיא סע ,ָאיֵא --

 -סילג יו ,ןהעז וטסעוו ,טייברא גידנעטש ןעבָאה רונ לָאז ךיא זא -- עמיטש

 ? ידייק ,טסרעה -- רעטנוא ךיז רע טכערב -- רעבָא ...ןענעל ןעלעוו רימ ךאל

 ןעבָאה ךיא לָאז ריד טימ : תמא ןזיא סָאד יוװ ,ןעבעל יוזא וד ןוא ךיא לָאז

 טושַּפ טָא ,ןפלדבש ןפלד א יקַאט ןייז לָאז ךיא ,רעסאוו טימ טיורב זיולב

 -ַא ,דלישטָאר א ? ייוו'כ ןייז ךיא לָאז ריד ןהֶא ןוא ; ןעשָארג א ראפ ס'ןרנּפ

 יד ןעסע וצ ,ןייוו ןעטסעב םעד ןעקנירט וצ ןעבָאה לָאז ,דליברעדנאו ַא ַאדַא

 -יימ ערעווש טימ טקַאּפעגנָא ןייז ןעלָאז סענעשעק ןוא סעקשטַאק עטסעב

 לָאז -- ,רסק א וליפא ןייז לָאז ךיא ! ךיא דער סָאװ ,יוא -- ...ןעסאילימ-ילימ

 ןהֶא טלָאװעג סע טלָאװ ךיא ביוא ? ידייק ,וטסעה ,ןערעוו טע'נרה'עג ךיא

 | ..1 ריד

 -ידנערעטיצ א טימ יז טגערפ -- ? יבייא ,ךימ וטסבעיל קרַאטש ױזַא --

 | : | .לוק ןענ

 נָאז ךיא ,ריד גָאז ךיא ! עלעדייק ,וטסדער סָאװ ,וטסדעד סָאװ ,יוא --

 וצ גייל טָא ,אנ ! םעד ראפ טינ רעטרעוו ןייק רָאנ בָאה ךיא זא ,ױַא ....ריד

 ? טסרעה (ןעצרַאה םוצ דנַאה רהיא וצ טקירד רע) ןעצרַאה ןייפ וצ דנאה ןייד

 ןעצרַאה ןיא רימ ייב ָאד זיא עלעגייפ א ,ךיז טכַאד ...! קיּט-קיּפ-קיּפ ? טסרעה

 טימ טעדַאּפ ןוא טּפַאלק ןוא ,עלעבענש רהיא טימ טעקיפ ןוא טעקיּפ יז ןוא

 ...! ןעגנירּפשסיורא ,ןעפיירסיורא ךיז ?יוו ,ךעלענילפ ערהיא

 -רַאה ןייז ןופ ןעּפַאלק סָאד טלהיפ ןוא טסורב ןייז ףיוא דנאה יד טלַאה יז

 ...ץרַאה םענענייא רהיא ןיא ןעצ
 שוי , ײ
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 ? םולח א טינ סע זיא -- יז טעצּפעש -- יבייא ,יבייא --

 ? עלעדייק ,סָאװ --

 ...1 ךאלקילג ױזַא ןיב ךיא זַא ...ףיא ןיימ סָאד טָא --

 ..,םולח ןייק טינ זיא סע זא ,עלעדייק ,ךָאד טסהעז --

 טדער -- יביוא ,יוא .,,םולח ַא זיא סָאד זַא ,ץלַא ךיז טכַאד רימ ןוא ---

 טינ רָאג ךיא טלָאװ ,םולח א זיא סָאד ןעוו -- ?וק ןעכילטפאשנעדייל ַא טימ יז

 ן'זיב ,ן'םולח ןעלעוו יוזא ךיא טלָאװ טיוט ן'זיב ,,.! םהיא ןופ ןעכאוורע ןלעוו

 ....! רבק ן'זיב ,טיוט

 ? רבק ןופ וטסדער סָאװ ? טיוט ןופ וטסדער סָאװ ! ענ'עגושמ ,יטַאה ---

 .קערש טימ סיוא רע טיירש -- ! ןעטיהסיוא טָאג לָאז ,עלערַאנ ,יופט

 ,טכאל יז

 לָאז ךיא זא ,ארומ טסָאה וד ? ןעקָארשרעד ךיז וטסָאה סָאװ ,עלערַאנ --

 | ? ןעברַאטש טינ יקַאט

 .דנַאה ן'טימ ליומ םעד רהיא טלעטשרעפ רע

 ...1 ? ןטסלעּפַאלּפ סָאװ ....גייווש ,גייווש ,וד עשיראנ ,ידייק ---

 ,טכאל ןוא טכאל יז ןוא רהיא טהערפ קערש ןייז ,סע טלהעפעג רהיא

 וד ...ערעדנאנא ןענירק וטסעוו ,ןעברַאטש לע ךיא זא ,עלערַאנ --

 סע ....רעטייברא רעמוג ַא ,רע'סואימ ןייק טינ ,טלַא רהֶאֹי 22 טשרע טסיב

 סָאװ ,ךיא יוװ ,ךעלדיימ ענירהעינהעצטכַא גונעג ןעניפענ ןיוש ךיז ןעלעוו

 וטסעוװ ,ןעברַאטש ןירעשיניפ יד ידייק טעװ ..,ריד ןיא ןעבעילרעפ ךיז ןעלעוו

 ,ָאיֵא ,יסָאג ַא וצ ,יסעב ַא וצ א ,ימיימ א ,לעדיײמ-ּפאש רעדנאנא ןעניפעג

 ,.41 יבייא ,תמא טינ

 -ניוושרעפ ?עכיימש רעד ,רעטיצ ַא םיצולּפ יז טוהט ,סע גידנעגָאז ןוא

 "וק ,עסיורג ,עסיורג ןערעוו ןעגיוא עצראווש ערהיא ןוא ןעּפיל ערהיא ןופ טעד

 .געיצ רעגנוי רענעקָארשעגרעביא ןַא ייב יװ ,קערש טימ ,טרעדנואוורעפ ןעק

 .רע טנערפ -- ? ןעיירעדיולּפ ענייד טימ גיטראפ וטסיב ,ונ --

 רהיא סָאװ ,יסעב יד ,ימיימ יד ןענעוו טכארט יז ,טינ םהיא טרעה יז

 ןעניוא ערהיא ןופ .ןעברָאטשעג טלָאװ יז זַא ,טעהטארייהעג טלָאװ יבייא

 טימ טעמָאס ןוא ןעּפיל יד טסייב יז .ןערערט רָאֶאֹּפ א רעטנורא ןעּפַאק

 | | .זָאנ רעד

 ,קערש טימ ּפַאכ א ךיז רע טוהט ? טסנייוו וד .עלעדייק .יוא --
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 ןייז וצ טסעפ ,טסעפ וצ ךיז טקירד ןוא ךיז טכאלוצ ןוא ךיז טנייוו-וצ יז

 ..! בעיל ױזַא ,בעיל יוזא ךיד בָאה ךיא ,עלעבייא -- .טסורב

 י?הָאמ רעד ...ןעסע ןוא שיט םייב עדייב ייז ןעציז םורא עדנוטש ַא ןיא

 ןוא סעקליביצ ןוא גיסע טימ גנירעה ןעטעװארּפעגוצ ַא ןופ טחעטשעב טייצ

 -נעקורדעטנוא ,רעלעט ןייא ןופ ןעסע ייז .טכירעג רעטייווצ סלַא ןעטעלטָאק

 ..."! וד סע ,וד סע, : טעלטָאק לעקיטש א ןערעדנַא םעד רענייא גיד

 יז זיא ,טוג ,גולק ,ןהעש זיא יז סָאװ ץוח זא ,סיוא רע טניפעגנ ָאד ןוא

 טָאה ןעסעגעג ןוא -- טסע רע טייז ..,ךיוא טסנוק-ךָאק ןיא הירב עסיורנ ַא

 סָאד םהיא טָאה -- טנַארָאטסער ןיא ןוא סעסימ יד ייב ,ןעמַאמ ןייז ייב רע

 ידייק ןייז סָאװ רעניטנייה סָאד יו ,טקעמשעג טינ טוג ױזַא לָאמנייק ןעסע

 ...טכַאמעג םהיא טָאה

 ; ןעלּפָאנ ערעייז טימ עדייב ּפָא ךיז ייז ןעלעטש טעלטָאק ןעטצעל םייב

 ייז ןעהענ ףוס ן'פיוא יז זא -- רע ןוא ,ןעסעפיוא םהיא לָאז רע זא ,ליוװ יז

 ןַאד ,סיב ַא טוהט ,טעלטָאק םעד לעּפָאג ן'טימ טמהענ רע : הרשּפ ַא ףיוא ןייא

 ייז טלהעפענ סָאד .סיב ַא ךיוא טוהט יז ,ליומ רהיא וצ וצ םהיא רע טנָארט

 | .רעדניק יוװ ,ךיז ןעכאלוצ ייז ןוא ןעדייב

 רע .,טייקשיתיבה ילעב יד ןעלעטשוצנייא ךיז יז טמהענ ןעסע ן'כָאנ

 םוצ םהיאטגנַאלרעדיז ,עגָאלדָאּפ יד ףיוא (עקנָאיילק) הטָאלק-לױא םעד טּפַאלק
 יד ,עפָאז יד ןעלעטש וצ ואוו ,בשיימ ךיז ייז ןענייז ןַאד ...ךאלקעווצ יד דנַאה

 -רעפנייא רעמיא טינ ייז ןענייז םעד ןיא ...?ענעיּפש םעד ,שיט םעד .,,ָארויב

 טביילב ףוס ן'פיוא ,רעסעב סע ךיז טסַאּפ טרָאד זא ,טקנעד יז ....ןעדנַאטש

 ....טגָאז יז יו

 ןוא ריחט םייב עדייב עדייב ךיז ייז ןעלעטש ,לעבעמ סָאד טלעטשעגנייא

 טלהעפ סע זַא ,סױרַא ךיז טנייצ ָאד ןוא .םורא ףיוא קילב ןעשיטירק ַא ןעפראוו

 -גניקָאר א טפראדעג ךָאנ טָאה ןעמ זא ,לעבעמ לעקיטש ַאזא ןוא ַאזַא ךָאנ

 *יווצ זא ,סיורא ךיז טזייוו ייברעד .,רעטייוו יוזא ןוא ,?לעשיט-שַאװ ַא ,רעשט

 םתס ןוא םיריזח ?עיפ ָאד ןענייז עטנַאקעב ןוא טיילסדנַאֿפ ערעייז ןעש

 ....תונתמ-הנותח ענייק ןעבענעגנ טינ ייז ןעבָאה סָאװ ,ןעגנוי עבָארג

 -ַאר א טנעזערּפ א טכַאמעג זנוא טלָאװ גרעבנירג ןַאמסדנַאל ןייד זַא --

 ,יז טכַאמ -- ! ןערָאװעג ךַאלקילגנוא רָאנ רע טלָאװ (?הוטש-געיוו) רעשט-גניק

 | .- ,רע טרעפטנע ! ריזח ַא זיא גרעבנירג ,הֶא ---
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 ? ןײטשדלָאג זיא סָאװ ןוא --

 ,רע טרעפטנע -- ! ךוטניווס ַא טַאלג --

 .,יז טכַאמ ? רעסעב ןעד זיא ךורב ןַאמסדנַאל ןיימ ןוא --

 ,גנוי רעבָארג ַא םתס זיא רע --
 ףיוא םהיא ךיא לעװ הנותח ןייז ףיוא -- יז טכַאמ ,טראוו ,טרַאװ --

 / ..לעסיב א טימ עלופ א ןעקנעש

 רעטנוא רע טּפַאכ -- הנותח ףיוא םהיא וצ ןהענ טינ רָאנ ןעלעוו רימ --

 טינ ךָאד ןעלעוו רימ ; רע יװ ,ןעננוי עבָארג עניוזא טינ ךָאד ןענייז רימ --

 ןעפיוזנָא ןוא ךיז ןעסערפנַא ןוא ,זנוא וצ רע יו ,הנותח ףיוא םהיא וצ ןעמוק

 וצ טָאטשנָא עלעכעד א רעטנוא נייפ א םהיא ןעלעטשסיוא םעדכָאנ ןוא ךיז

 ...1 טנעזערּפ ַא ןעכַאמ

 ַא !טנעזערּפ ןייז טימ ואוו שרעדנַא ץעגרע םהיא טָאה ןעמ ,הֶא --

 ! ענעגייא רעזנוא ןעבָאה ןעלעוו רימ ,ןעבעג טעװ טָאג ,יבייא ,הגאד

 טייצ רעדעי וצ ! ּפעק סנעמעלַא רעייז ןופ ךַאל ךיא ,סָאו ךיא סייוו --

 רלעג ענעגייא עניימ ראפ רעשט גניקָאר ַא ןעפיזק וצ דנַאטשמוא ךָאנ ךיא ןיב

 .ענימ רעצלָאטש ַא טימ יבייא טנָאז --

 ,רעטנוא יז טּפַאכ -- ! ןעפיוק עקַאט ןעלעוו רימ ןֹוא --

 | .יבייא טגָאז ,ןענרָאמ שטָאכ --

 ךיזח רעד לָאז ...! ן'ארעס ייב יוו ,םענעשולּפ ַא ,ןעטונ א אקוד ןוא --

 טרער ,רעשטיגניקָאר ןייק ןעבָאה טינ רימ ןענעק םהיא ןהֶא זא ,ןעניימ טינ

 ,ץטיה טימ סיורא יז

 -ָאה ןעק יז רונ זַא -- רעטנוא רע טּפַאכ -- ןעניימ טינ ארעס לָאז ןוא --

 4.1 עלעדייק ,ױזַא .רעשט-גניקָאר אזא ןעב

 ..ךיוא טכאל רע .טכאל יז

 טּכערב לעה יו .דנעבא רעד טמוק סע .גָאט רעד רעביארָאפ טהעג יױזַא ןוא

 ...| קָאטש ןעטפניפ ן'םיוא ךאלרעמיצ יד סיוא ןעקוק גיד'בוט-םוי יו ! זַאג יד

 ןוא דיילק-זיוה םעיינ ַא ןיא ןָאהטעגרעביא זיא יז .טסעג ןעטראוורע ייז

 -נַא ךיוא ךיז טלהיפ רע ...עט'תיבה ?עב השעמ ןעקוקוצסיוא ךיז טערַאטס

 -קאוועגסיוא גָאט ןייא ןיא רע זיא סעּפע .,,קירוצ געט עכילטע טימ יו שרעד

 יירד יד טצוּפעגוצ ןענייז םהיא ראפ ןוא .רעשישנעמ ,רעטלע ןערָאװעג ,ןעס

 ןוא ...רענערב ייווצ ,רענערב ןייא ...זַאג יד טנערב םהיא ראפ ,ךאלרעמיצ
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 ...ןעגערפ טינ םענייק ייב ףראד ,סרענערבדזעג עלא ןָא רע טדניצ ,ליוו רע זַא

 ןייז זיא סָאד ןוא ....הכולמ ענעגייא ןייז ןיא גינעק א ,תיבה לעב ָאד זיא רע

 רע ...! ענייז רונ ןוא ענייז ,ענייז זיא יז ....הכלמ עבעיל ,ענהעש ןייז ,הכלמ

 רעצנַאג רעד רַאפ ןעפָא יז ןעשוק ,סעלַא ,סעלַא רהיא ןופ ןערעדָאפ ןעק

 ףראד ןעמ זַא ,ןענַאז סָאװ ,ןעשנעמ ענעי ןענייז שירַאנ יוװ ,דלַאװג ...טלעוו

 -ארייהרעפ טינ ןדעדג ןעזעיד ןעבָאה ייז ןענעק יװ ...ןעבָאה הנותח טינ

 | ..:! דייהרעט

 יעב ןעמוק (רעמערקדזייּפש) ןַאמירעסָארג רעד ,(בצק רעד) רעשטונב רעד

 -לעב ַא זיא יז זַא ,ידייק טשרע טלהיפ ָאד ןוא .ןעפיוק ייז ןופ לָאז ןעמ ,ןעט

 ןַא יו טָא ,שילגנע ןעכָארבעג ןיא אקוד ןוא ןעזיירּפ ףיוא טנערפ .עט'תיבה

 טימ ,עשירפ אקוד ןוא שיילפ טלעטשעב .טירטס רעטסעה ןופ ידייל עטכע

 םעד ןופ ....בָאגוצ סלא ץלימ עלעקיטש א טימ ןוא ּפוס ן'ראפ רענייב רָאָאּפ ַא

 "יוז ַא ,גנירעה ,רעטוּפ ,טיורב ןעגרָאמ ראפ ךיוא יז טלעטשעב ןַאמירעסָארג

 רע ביוא ,הרוחס עטכעלש ןייק ןעקיש וצ ןעגאוו טינ לָאז רע ,קערעגוא ןערע

 טָאה יז זַא ,ידייק טלהיפ השעמ תעשב ןוא ..דנוק א ראפ ןעבָאה יז ליוו

 ...} ץלָאטש ױזַא ,ךאלקילג יוזא זיא יז ןוא טכאמ עיינ א ןעגָארקעגניירא סעּפע

 עט'תיבהלעב ַא ראפ סָאװ ,ךיז טרעדנואוו ןוא ,טרעה ןוא טקוק רע

 "ירעסָארג ן'טימ ןוא רעשטוב ן'טימ ןעלדנַאה סע ןעק יז יװ ,זיא ידייק ןייז

 .:! ןַאמ

 טשניװ ןעמ ...ןעטנעזערּפ ךיז טימ ןעגנערב עגינייא ...ןעמוק טסעג

 ,זיוה סָאד ןענדרַאניײא ןעגעוו ידייק טדער רעכייוו ערעטלע יד טימ ...קיִלָנ

 יד ןעגעװ יז טדער ףאלדיימ יד טימ .רערעסָארג ןעגעוו ,רעשטוב ןעגעוו

 "ייצוצסיורא ךיז יז טערַאטס טייצ עצנאג יד רעבָא ,ץנעט יד ןעגעוו ,הנותח

 טקנירט ןעמ ...יז טבעיל יבייא ץרַאטש יװ ןוא ךאלקילג רהעז זיא יז זַא ,ןעג

 ךַאלהערפ זיא סע ןוא טגניז ןעמ ,טבַאל ןעמ ,ךיז טלעטרעווכיילג ןעמ ,העט

 ...1 גידעבעל ןוא

 ןעלהיפ וצ בייוו ןוא ןאמ ןָא ךיז ןעגנאפ ,ךאלטעּפש טרעוו סע ןעוו ,ןַאד

 ,ןעשנעמ עזעיד ןופ גנע זיא ייז זַא ,ןעלהיפ ייז ...טסעג יד ןופ גילייווגנַאל

 ,ןערָאװעג ןיילק רָאג ,ןערָאװעג רענעלק םיצולּפ ןעטלָאװ ןערעמיצ יד יוו ױזַא

 ..יירע ןוא יז ןוא יז ןוא רע רונ ןעצשעימאּפ ייז ןיא ךיז ןעק סע זא

 רעפ סעלַא .,.גיוא ףיוא גיוא ,ןיילַא ןעביילב ייז ,ךיז ןעהעגוצ טסעג יד
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 .,גווואוא*

 א.

 -יצ יד ...ןעהעזסיוא םעיינ ַא ןָא טמהענ סעֶלַא ,רעדעיוו ןַאד ךיז טלעדנַאװ

 -נאנאפ ךיז ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא ,רעמארג ,רעננעל ,רעטיירב ןערעוו ןערעמ

 גיד'בוט-םוי ןוא ךילדניירפ ,ךאלהערפ ,גיטכיל סיוא טקוק סעלַא .,,טקורעגרעד

 ,רהָאלק ,ןייר ךָאנ זיא ?עמיה רעד ואוו ,?עטלעוו רעיינ רענייז רעזעיד ןיא

 יזא ,ךאלקילג יוזא ךיז ןעלהיפ ייז ואוו ; ?עדנעקלָאװ א ןופ ןמיס א ןהָא

 ....הנותח רעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא ןעניזָאד םעד ןיא ךאלקילג

 .ןילקורב ,1909 ,ראונאי ןעטּפ



 ,הנותח רעד ךאנ םישדח יירד ןיא
4 

 ךיא ,רעק טנָאד יא .,,םייח רעד ןיא ןעביילב טסנעק וד ,רעק טנָאד יֵא --

 ןיוש ךיז בָאה ךיא ..,ללָאה גניווריאדוינ ךָאנ געוו םעד ןיילַא ןעניפענ ןיוש ?עוו

 ! ןיילא ןהעג לעװ ךיא ,רעק טנָאד יא ....ןָאהטעגנָא

 ! טייר ?לֶא ,הענ ,טייר לֶלֶא ,טוג ? סיעכחל וצ רימ --

 טצעועג ךיז טָאה רע .טגערעגפיוא זעוורענ ןעגנולקענ טָאה עמיטש ןייז

 טָאה רע עכלעוו ,גנוטייצ יד ןעזעל ןעמונעג טָאה ןוא טייז ַא טימ רהיא וצ

 -ָאז ןעלעוו רהיא טלָאװ רע יו טארוקא ,ענימ אזא טימ ,דנאה ןיא ןעטלַאהעג

 *! ןעבָאה הטרח טסעוו וד ,טסליוװ וד סָאװ ךיז והט , ; ןעג

 ! רעדעס ,סעי --

 ,ראָאה עצרַאוװש יד טימ עלעּפעק ןהעש רהיא קירוצ ןעפרָאװעגּפָא טָאה יז

 יעדינ ןעסייוו ן'פיוא טנערָאפ ןופ טזיורקעגנָא ןעוועג רהיא ייב ןענייז עכלעוו

 ץעלופ יד טגיילעגפיונוצ טָאה ,ךאלעגניר ענעדייז עניילק ןיא ןערעטש ןעגיר

 ַא טימ טקוקעגנָא םהיא טָאה ןוא ענימ עגיד'סיעכהל'וצ א ןיא ןעּפיל עוועזָאר

 טימ לעסיפ ןיילק רהיא טלעטשעגסיורא יז טָאה ןַאד קוק ןעננַאל ,ןעגנַאֿל

 דיילקרעטנוא ןעסייוו רחיא רעטנוא ןופ ךוש ןענידנעקסאלב ןעצראווש םעד

 סעּפע גידנעגניז ,עגָאלדָאּפ ןָא ןעצנַאט ןעמונעג םחיא טימ טָאה , ןעציּפש טימ

 .זָאנ רעד רעטנוא

 | ? רעטסימ ,ָאזלַא --

 -ַאטשעגפיוא זיא ןוא קוק ןעגנַאפ ַא טימ טקוקעגנָא םהיא רדעיוו טָאה יז

 .ןעסעזעג זיא יז רעכלעוו ףיוא ,עפָאז ןופ ןענ

 ? ןעגינעגרעפ ןעבָאה לָאז ךיא ,טינ טסליוו ? ָאד עקַאט טסכביילב וד --

 .ןערערט טרעהרעד ךיז טָאה עמיטש רהיא ןיא

 גנוטייצ יד ןעזָאלעגפיורא טָאה ןוא ענימ ערעטסניפ א טכַאמעג טָאה רע

 .דנעה יד ןופ
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 ןיא ןעביילב ?עוװ ךיא ןעוו ,טינ טרַא ךיד זַא ,טנָאזעג ךָאד טסָאה וד --

 ! ןיילַא העג ,ונ ...םייה-רעד

 טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,טרָא ןופ ןענַאטשעגנפיוא זיא רע

 .ןעקור ן'טימ רהיא וצ טלעטשענ ךיז

 ,ןעגנולשעג ייז טָאה יז ,ןערערט טימ ןעפַאלרעפ ןענייז ןעניוא ערהיא

 רע טבעיל ױזַא ..,?וק ן'םיוא ךיז ןעניײװרעדנַאנַאפ ןופ ךיז גידנעטלַאהנייא

 ױזַא ןיוש זיא עבעיל יד ןוא ,הנותח רעד ךָאנ ןעטַאנָאמ יירד ןייק ךָאנ ? יז

 ,טייקגיניילק אזא ןעבעגכַאנ טינ דניצא רהיא ?יװ רע ןעוו ....טלהיקענבָא

 יז ,ןיינ ! ? םורא רהָאי רעיפ-יירד ןיא -- רעטעּפעש ןייז טעוװ סָאװ טנייה

 .ּפָאק |'םיוא ןעכירק ןעזָאל טינ ךיז טעװ יז זא ,ןעזייוו םהיא זומ יז ,ןהענ טעוװ

 א ,ךַאז ערעייהט ַא :ןעגנַאנעג טינ טלָאװ יז זַא ,טרָאעג טינ טלָאװ רהיא

 םוראוו רעבָא ;ּפָאק רעד העוו טוהט םעדכָאנ ,ללָאה גניווריא-וינ ןיא ?לָאב

 ןעגָאז רע לָאז םוראוו ; ןעגינעגרעפ םעניילק אזא ןעניגרעפ טינ רהיא רע לָאז
 ? "אי, טגאז יז ןעוו ,"ןיינ,

 -ָארקס ,ןעכָאק ריד לָאז ךיא ...ענעדיא א ראפ ןעכאמ ךימ טסליוו וד --

 ....ןעגיוא יד ןיא ןעשנעמ ןעגידעבעל א ןעהעזנָא טינ ןוא ענָאלדָאּפ יד ןעב
 ,ןעדעי ייב ןוא ,טייצ רעדעי וצ ,םייט ינע ןעבָאה טנקעג ךיא טלָאװ קילג ַאזַא

 ןעוו ,דניימ רעווענ ...רעטעּפש רהֶאי ןהעצ ןיא ןעבָאה הנותח לָאז ךיא וליפא

 -לְלֶא ,טיירדללָא ,,,,רֹונ רימ ,,.ןיוש וטסהעג ,ןָאינוי ןייד ןיא ןהעג טספראד וד

 ,...1 טייר

 ,רעללעב עלַא ןעטלַאשרעפ רע טָאה ןעצרַאה ןיא .ןעגיוושעג טָאה רע

 -עג טנייה טָאה רע סָאװ רַאפ ,ןעסָארדרעּפ םהיא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -נָא ךיילג טפראדעג ךיז הליחתכל טָאה רע ,יורפ ןייז טימ "סענזיב , טבַאמ

 -יב ַא ןעבָאה יקעב ןייז עקַאט לָאז ,?לָאב ן'פיוא ןהעג רהיא טימ ןוא ןָאהט

 םעד ןעהערדרעפ טפראדעג םהיא טָאה רעבָא ?עווייט רעד .ןענינעגרעפ לעס

 -עג טָאה רע יװ ,ןעד ,ןעבענוצכָאנ רהיא טינ ןיוש טסַאּפ טצעי .,ןעטלָאק

 ךָאנ רהיא ןעמ טיג ...יורפ ַא טימ ךיז ןערהיפ וצ יו ,ןעסיוו ןעמ ףרַאד ,טרעה

 -נייק ,סיררָאמ ,רע טעוװ סָאד ...ןעזיוה יד ןָא יז טוהט ,ןעטייווצ א ,לָאמנייא

 ! ןעביולרע טינ לָאמ

 -- עמיטש רעגידלודעגנוא ןא טימ רע טכַאמ -- ! טייר לֵּלֶא ,טייר ללא --

 ! ןילַא ךיז חעג .טינ העג ךיא זַא ,יקעב ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא
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 ןופ ןוא רעמיצ-ףָאלש ןיא ןעפָאלעגניירא רע זיא רעטרעוו עזעיד ייב

 -סיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ערדלָאק א טימ ןעשיק א ןעגָארטענסיױרא טרָאד

 .ענימ רעזייב ַא טימ עפָאז ן'םיוא ןעטעב

 -נעעגמוא ךיילג ךיז טָאה םינּפ רהיא .ךיז ןיא ןָאהטעג ךַאל ַא טָאה יז

 ַא טצירּפשענ טָאה ןעגיוא יד ןופ ,ענימ עשימלעש א ןעמונעגנַא טָאה ,טרעד

 | .רעטכעלעג

 ַאזא טימ טגָאזעג יז טָאה -- ּפִא טינ רימ רונ והט ,עקסירָאמ ,יוא --

 ! ןעבָאה הטרח ךָאנ טסעוו וד ,ךע ,, : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ יז יו טארוקַא ענימ

 "..,! עקסירָאמ ,ןעטעב ןעמוק ךָאנ ךיז טסעוו וד --

 סע טרעדיילש ,טעלישז םעד ,ךיש יד ךיז ןופ ּפַאכ ַא טוהט ,טגייווש רע

 ןעקור ן'טימ סיוא ךיז טהיצ ןוא עפָאז ן'פיוא ךיז טפראוו ,טייז רעד ףיוא ּפָא

 .ןעגיוא יד גידנעכאמוצ ,רהיא וצ

 ,פעסקא ןעטכער םעד טימ גידנעוהט קירד א ,הערד ַא ךיז טוהט יז |

 : סיורא טדער ,דיילק םעיינ ןעצראווש רהיא ןופ ןעדלַאפ יד ףיונוצ טמהענ

 ,סיורא טהעגנ ןוא ,"טייר לא,

 ריהט יד ןָאהטעג ּפַאלק ַא טָאה טָא ..,סיורא טהעג יז יװ ,טרעה רע

 ן'תמאירעד ןיא יז םעו עשזךיש .ןעניוא יד טנעפע רע ,רהיא רעטניה

 ,...? ןיילא ...? םהיא ןהֶא ןהעג

 סע ?רָאנ ױזַא, :רהיא ףיוא םהיא ןיא ךיז טקעוװרע ?היפעג רעזייב ַא

 ,הֶא ,ןייז טינ סע טעוװ רימ ייב ? תורצ עשרעבייוו יד ןָא ןיוש ךיז טגנַאפ

 "....{ טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,ןָאהטעג טציא ךָאד יז טָאה טָא ....? ןיינ ...! ןיינ

 טינ רהיא טעוװ רע ...ןעּפַאלק ןוא ןהעטש יז לָאז ,ריהט יד ןערַאּפשוצ טעוו רע

 סָאװ ,ַאה ...? טכאנ ןעטימ ןיא ןהעג ןייֵלַא ? ןיילַא ןהעטש ...ןענעפעפיוא

 -וצ ןיא רהיא טימ ָאד ךיז רע טלעיּפש סָאװ ,טָאידיא ,לעזע ...? ָאד ךיז טוהט

 | ...! סיעכהל

 -ניא םהיא ןיא טָאה -- ! ךיוא העג ךיא ! טראוו ,יקעב ! העטש ,יקעב --

 .רהיא ןעפיולכַאנ ,ןעגנירּפשפיוא טלָאװעג טָאה רע .,ןעירשעגסיוא גינייוו

 יז ןעק רע רהעפעגנוא ואוו ,טלעטשעגרָאפ ראגָאז ךיז רע טָאה חומ ןייז ןיא

 ַא גנוניואוו ןייז ןופ ,ןָאסרעפעשזד רענרָאק ,ןָאסידעמ ףיוא סיוועג ...ןעגָאינָא/

 ....ןעסַאג ייווצ

 "וצ ךיז טָאה יז, ...טירט ערהיא טרעה רע ,ריהט יד ךיז טנעפע םיִצוָלַּפ
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 וי

 יייקעגבָארַא ךיז טלָאװ ןייטש רערעווש א יו טלהיפ רע ןוא ,"טרהעקעגקיר

 םהענעגנא ןוא טונ ,טכייל יוזא טרעוו םהיא ....ןעצרַאה ןופ םהיא ייב טלעק

 ,רהיא וצ ?היפעג רעטונ ַאזַא םהיא ןיא ךיז טקעוורע סע ....המשנ רעד ףיוא

 ...רעילג ןעדעי טשוקעגסיוא רהיא טלָאװ ןוא ןעגנורּפשעגפיוא טלָאװ רע זא

 ףיוא יו ,טעּפָארכ ןוא טפָאלש רע טש'רמולכ ,ןעגיוא יד וצ רע טכאמ ךָאד

 .ןעטָאנ
 יד ףיוא ,זלַאה ןעסייוו ןייז ףיוא עבעיל אזא טימ טקוק ןוא טהעטש יז

 -בייל ןופ דמעה ןעטשרעטנוא םעד ןופ סיורא בלאה ךיז ןעהעז סָאװ ,סעציילּפ

 ...ייז וצ ןעּפיל ערהיא טימ ךיז ןערהירוצוצ יוזא רהיא טהיצ סע ןוא ,ריִלָאק

 םעד גידנעטלַאהנייא ,םהיא וצ וצ ְךיִז טניוב ,רעטנעהענ וצ טהעג יז

 ,ףיוא טגנירּפש רע ...עציײלּפ ןיא שוק ןעמעראוו א םהיא טוהט ןוא ,םעהטָא

 .רעדנַאנַאפ ךיז טכאל יז ; המשנ רעצנאג רעד רעביא תויח א גידנעלהיפ

 ןוא ?לוק ןעפָאלשרעפ א טימ טש'רמולכ רע טגערפ .,.? ָאד טזיב וד --

 ,ןעגיוא יד טבייר

 ---ןערעילַאװַאק עלַא טימ טצנַאטעגבָא בָאה ,ללָאב ן'פיוא ןעוועג ןיוש ---

 ַא ראפ סָאװ טימ ןוא טצנַאטעג בָאה ךיא יו ,ןהעז וטסלָאװ ,הֶא -- יז טכאל

 ...1 דניימ רעווענ ,וד יו ,ענעפָאלשרעּפ עכלעזא טימ טינ ! טייללעטנעשזר

 יד טימ טצנַאטעג וטסָאה יוזא יוװ ,ונ ! יַאמ ,הֶא ,יַאמ ,הֶא ? יוזא --

 ! רימ זייוו ? טייללעטנעשזד

 טימ טביוה ןוא דניק ןיילק א יוװ ,סמערא יד ףיוא ּפַאכ א יז טוהט רע

 .ןעצנַאט וצ ןָא רהיא

 ! ּפָאה !ּפָאה !ּפָאה ? טצנַאטעג וטסָאה יוזא --

 ,דניק א יו ,טכאל יז

 ,אֹכ ,ַאכ !דיילק סָאד ןערהיפרעביא רימ טסעוװ וד ,רענעגושמ ,זָאֿל --

 ...! ַאכ ,ַאכ

 ,טָאה ,ּפָאה ,ּפָאה ! ערעדנַא ןהעצ ךַאמ ךיא ...רעדיילק ןהעצ הרּפכ ַא ---

 ! עלעצרעה ןיא ריד דנוזעג ַא

 ךיז רָאנ בָאה ךיא -- יז טכאל -- ןהענ טלָאװענ בָאה ךיא ,טסניימ וד ---

 -עג ךיא טלָאװ ,טלָאװעג טלָאװ ךיא זא .,ןעצייר ?עסיב א ריד טימ טלָאװעג

 ...ןעגנַאנ

 -עהט ןיא ראפרעד ריד ךיא םהענ ןעגרָאמ רעבָא ...עלעקעב ,ךיוא ךיא ---
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 ,םָאה ,ּפָאה ...דלָאה ךיד ךיא בָאה עלעבייוו עקניטוג ַא טזיב וד ?ייוו ...רעטַא

 ! עלעצרעה ןיא ריד דנוזעג א ,ּפָאה

 טימ יז טכַאמ -- ןעפָאלש ןיילַא ןעזָאל טלָאװעג ךימ טסָאה וד ןוא --

 ךיא ..,ןעמָאלשנייא טנעסענ טינ טלָאװ ךיא -- דניק א ןופ לוק ןבעגעגכָאנ ַא

 ....טנױָאװעגּפָא ןיוש ךיז בָאה

 ,יֹוא ? ןעפָאלשענ בָאה ףיא ,ןטסניימ ? ףיא ןוא ,עלעקעב ,ךיא ןוא --

 ...! םָאה ,ּפָאה ,ּפָאה ,עלעקעב ,יוא ,יוא

 .1807 ,ץרעט



 .ש י פ

 ןעסייר ןוז רעד ןופ ןעלהארטש ענעדלָאג יד .גָאט-רעמוז רענהעש ַא

 ףיא ךיז ןעלעיּפש ,רעמיצ-טנָארפ ןופ רעטסנעפ ענעפָא יד ףךרוד ןיירא ךיז

 -עב יד רעביא ןערעטיצ ןוא ןעכירק ,?ענעיּפש ןופ זָאלנ רעטפיילשעג רעד

 ענעשולּפ עטיור ערעווש יד ףיוא ןעצשילב ,רעדליב יד ןופ ןעמהאר עטדלונ

 .ריהט ןופ ןעטייז יד ייב ןעגנעה סָאװ ,סרעיטרָאּפ

 ןוא ?'ךוטשיט ןיילק א דנעה יד ןיא טלַאה ,רעטסנעפ םייב טציז יז

 -סיוא טגיל ןַאמ רהיא .לעניופ א עװנַאק עטיור טימ סיוא םהיא ףיוא טהענ

 ןעקַאנ רעד ,סופ א רעביא סופ א ןעפרָאוװרעפ ,?הוטש-?לעקָאש ן'פיוא ןעניוצעג

 רַאגיס א טימ ּפָאק םעד טימ רונ ךיז טגיוו ,?עטנעוו ןופ ץיּפש ן'רעביא

 ,ליומ ןיא

 ןעטרַאצ א טימ ,גיצנַאװצ רהָאי 8 ןופ עלעבייוו עגנוי ,ענהעש ַא זיא יז

 טקוק רע .ןעניוא עצרַאװש טימ ןוא רָאָאה עצרַאװש עכייר טימ ןוא טיוה

 -עג ץרוק עדנַאלב טיט ,רוגיפ רעקנַאלש ַא טימס ,גיסיירד רהָאי ַא טלַא סיוא

 ,טעצנָאװ עדנַאלב טימ וןא רָאָאה ענערָאש

 ,רַאגיס ןייז ןופ ךיור םעד ןופ ןָאהטעג טסוה ַא טָאה יורפ יד
 "עג טָאה ןוא ףיורא ןעטנוא ןופ ,זייב םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז

 .ןעגיווש

 רעד טימ ?יומ םעד טלעטשרעפ טָאה ,ןָאהטעג טסוה ַא רעדעיוװ טָאה יז

 ,דנַאה

 טָאה -- ןערעוו ןעמ ןעק טסיטשרעפ -- ....ןעקּפיּפ ןעמונעג ןיוש טפָאה --

 טָאה ןוא םורק םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק א רעדעיוו טָאה ,ןָאהטעג לעמרומ א יז

 | | .טייז א טימ םהיא וצ טצעזעג ךיז

 ן'טימ ןָאהמענ געיוו ַא ךיז רע טָאה ייברעד ,ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז טָאה רע

 -ערומשזרעפ טימ טקוסעגנָא יז טָאה ,ךיילג טצעזעג ךיז טָאה ,רעּפרעס ןעצנַאג

 | ...ןעגיוא עמ
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 -טע טגערפעג רע טָאה --- ? רעדעיוו וטסליוו סָאװ ! ןיוש טסעשטרונ --

 ,טגערעגנפיוא סָאװ

 ןיא טדערעגסיורא יז טָאה -- ןעקיטשרעד ךימ טסלָאז וד ,ליוו ךיא --

 ,םעהטָא ןייא

 ,.! קירטש ַא רעהַא רונ גנערב ? טינ סָאװ ראפ ,ונ --

 יז טָאה -- קירטש א ןהָא ןעקיטשרעד ךימ טסעוװ וד ,דניימ רעוועג --

 םהיא וצ גידנעוהט ְךאמ א ןוא לענש םהיא ףיוא גידנעוהט קוק א ,טגָאזעג

 | ,ּפָאק ן'טימ

 יו סָאװ .טײברַא ןַא טרָאּפשרעפ .טכער יאדוא ךָאד זיא ,ונ --
 .עינָאריא טימ טנערפעג רע טָאה --  רעט

 : : טדערעגסיורא יז טָאה ןַאד .ןעגיוושעג עלייוו ַא טָאה יז

 ...9 ךָאד טסייוו וד ? רעטייוו --

 ? לעיּפשייב םוצ ? אי --

 ןהעגמורא רהיא טימ ןענעק וטסעוו ,ןהעש ךָאנ זיא יז ,ךָאד טבעל יז --|

 ,.ןעלעוו ןיילַא טסעוו וד לעיפיוו ,רעטַאעהט ןיא

 ,טכאלוצ ךיז טָאה רע

 טגָאזעג רענעמ עלא ףיוא יאולה ? טכעלש סָאד זיא ,סעּפע ןיימ ךיא =

 - 21 ןערָאװעג

 .יד ןעכעטש ןעמונעג גידנעגייווש ןוא ןָאהטעג ץפיז א יז טָאה -- אי --

 .טלעביימשעג טָאה ןוא רהיא ףיוא טקוקעג טָאה רע .עוונאק יד ףיוא ?עדָאנ

 ןעניוא עדנעצשילב טימ םהיא טקוקעגנָא ,ןָאהטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה םיצולּפ

 : לוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא

 דךָאנ קעווא ברַאטש ףיא זא ,ןע'תמא-רעד-ןיא טניימ רע ,סַאּפש ַא --

 ןערעדנא ן'פיוא ןעפיולטנא וליפא רהיא טימ וטסגעמ ןעגעווטניימ ןופ ,םהיא

 ַא .ןעצרַאה ןעפעיט ןופ ,וד יו ,ןעשנעמ ַאזַא רהיא ןיגרעפ ךיא .טלעוו-קע

 ...ייךיוא ריד ןופ רעגניא טינ ןוא ,וד יו ,ןױשרַאּפ ַאזַא ! ןױשרַאּפ ַא ,סַאּפש

 -עגענקעווא ריד בָאה ךיא סָאװ ,רהָאי ייווצ עניימ קעװַא רונ רימ ביג ! ענ ,ענ

 -סָאק א טינ ןיא ,ןעגירק לעװ ךיא ! העג ןאד ,חוכ ןעשלעדיימ ןיימ ,ןענעג

 עניימ קירוצ רימ ביג רונ ...! רעק טנָאד יא ,רעטייברַא ןַא זיא ,רעלדעּפ-רעמָאט

 | ...! רהֶאי ייווצ
 .רעכעה לָאמ םעד ,ןעכאל ןעמונעג רעדעיוװ טָאה רע
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 עניימ קעװַא ךיוא רימ עשז-ביג ,ונ ? רהֶאי ייווצ יד יו ,טשינ רהעמ --

 ...! ןעמ ףראד ןעברַאטש ,יִא ...ַאכ ,ַאכ ,ַאכ .דהָאי-ייוװצ

 ףיוא םגָארט וד יו ןעשנעמ ענױזַא סָאװ ,הריבע ןַא ,סעּפע ןיימ ךיא --

 ,.דרע יד ךיז

 רע .טדערעג טינ רהעמ טָאה ןוא ּפָאק םעד טרהעקעגּפָא זגורב טָאה יז

 ,גנוטייצ יד ןענעייל ןעמונעג טָאה ןוא ןָאהטעג ךאל א לָאמ א ךָאנ ךיוא טָאה

 "ויא ןופ טמעראוועגרעטנוא ךָאנ טרעוו עבעיל רהיא .םהיא טבעיל יז

 טבעיל ימיימ זא ,סייוו יז .ימיימ ,עט'רבח רעגילָאמַא ןא רערהיא וצ טכוזרעפ

 טָאה רע סָאװ ראפ ,אנוש םד א רהיא זיא ימיימ זא ,גָאט ןעגיטנייה ךָאנ םהיא

 ןופ ןעכייוו טפראדעג טָאה רע ...יז טדערעב ימיימ זא ,רהיא טימ טעטארייהעג

 ךָאד ,יורפ ןייז אנוש םד א ךָאד זיא ימיימ ,ןאמ רהיא ךָאד זיא רע ,ן'ימיימ

 סַאּפש ַא .רהיא ייב רע טכַאמ ,רע טגָאז ,סענזיב .ןיירא רהיא וצ רע טמוק

 טהעג סָאװ וצ טנייה ,סענזיב רונ ןעוו ...! רהיא ייב טכאמ רע סענזיב ַאר'ס

 "עהט ןיא רהיא טימ ןעגנַאגעג ןעטכענ רע זיא סָאװ וצ ? דהיא טימ םורא רע

 ןעמהעש סעּפע ךיז ףראד רע ? ןהעג וצ ןעמעוו טימ טינ ןעד טָאה רע ?רעטַא

 ...? ימיימ יו ןהעש ױזַא םינ יז זיא ? בייוו ןייז טימ

 ןוא ,גיטביזרעפייא זיא יז סָאװ ,םהענעגנא רהעז ,םהענעגנא זיא םהיא

 ןעלצטיק ןעגיד'היחמ אזא סעּפע רע טלהיפ ,סיורא םהיא ראפ סע טנייצ יז ןעוו

 ךב ַא ,לעגניא ַא סָאװ ,עבלעז סָאד רהעפעגנוא טלהיּפ רע .המשנ רעד ףיוא

 רעד ןיא ןעסעגעג טָאה רע סָאװ ראפ ,םהיא טלעדיז עמַאמ יד ןעוו ,ט?היפ דיחי

 ןופ טָאג ןעקנַאד ןַארַאפ זיא םייה רעד ןיא ןעוו ,עווטסטוקסאּפה ?כ דמערפ

 "רָאד טָאה רע זא ,ןעמַאמ ןייז טלהעצרעד לעגניא סָאד יו דָארג ןוא .בוט ?כ

 טהעז רע ןעוו ,לָאמ עלא יורפ ןייז רע טלהעצרעד יוזא ,סענעי ,סָאד ןעגעג ןעט

 ....ן'ימיימ טימ ךיז

 וצ עבעיל סיוא טעדייל יורפ יד זא ,ןעלהיפ וצ םהענעגנא זיא םהיא

 ןייא .םולש ךיג ייז ייב טרעוו ,ךילנהעוועג .האנה םעד ןופ טָאה רע .םהיא

 ...1 רוטּפ ןוא -- שוק ַא וצ ,םהיא ןופ טרָאװ טוג

 ןופ ןעגנילק םעד טרעהעג רונ טָאה ןעמ ,ל?יטש ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 .ןעגָאו ןעדנערהַאפייברעפ ַא

 : ןַאמ ַא ןופ עמיטש עכיוה א ןעסיורד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה םיצולּפ

 ! עגידעבעל ,רעבייוו ,שיפ ,שיפ ,שיפ --
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 ,להוטשדלעקָאש ןייז ףיוא ןָאהטעג חערד א ךיז טָאה ןַאמס רעד

 ייימש א טימ טָאה ,טּפאכעגרעטנוא רע טָאה -- ! שיפ ! שיפ ! שיפ --

 ...ד שיש ,טכעה ,שיפ ,על'הרש -- ,יֹורפ ןייז ףיוא ןָאהטעג קוק א לעכ

 .ףיורא ןעטנוא ןופ םאזגנאל םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז

 ? וטסליוװ סָאװ זיא --

 -טנע ןייז ןעגיוצעגסיוא ןויכ א טימ טָאה רע .רעדניד ףיוא שידפדפד-פ --

 .טייקכייוו רהעמ ןעבענ וצ םהיא םוא ,רעפ

 ? רימ ייב סעּפע וטסטעב סָאװ --

 "נא ןייק ןוא ןעבענ רימ טסעוו וד ,עקניטוג ַא טזיב וד ?ייוו ? ריד ייב ---

 | -- ? ָאי ַא ,טינ רעד

 -- .שיילפ יא ,שימ יא ןעבעג ריד טעוו יז : ן'ימיימ וצ העג --

 .רעכייוו ןיוש טדרעגסיורא יז טָאה סָאד

 ....על'הרׂש ,על'הרש ,על'הרש --

 ,רהיא וצ ןעננַאנעגוצ זיא ,טרָא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע

 רהיא טָאה ןוא ןעקַאנ ןעסייוו ןעטרַאצ רהיא ראפ ןעמונעננָא יז טָאה רע

 ....על'הרש -- :ףיורא ןעטנוא ןופ ,טייז רעד ןופ םינּפ ןיא טקוקעגניירא

 סעכ טימ טש'רמולכ ןָאהטעג יירשעג א יז טָאה -- ? וטסליוו סָאװ --

 .ןעקַאנ רהיא ןופ דנַאה ןייז טּפוטשעגּפָא טָאה ןוא

 .ךָאנ טיג יז ןא ,יירשעג ןעזעיד ןיא טלהיפעג רעבָא טָאה רע

 | ...! על'הרש ,שיפ ,שיפ --

 ,שיפ -- ןעסיורד ןופ ןַאמ רעד ןעירשעג טָאה -- !שיפ ,שיפ ,שיפ ---

 ! עגידעבעל רעבייוו

 ןיימ ףיוא ,ךיד רע טניימ סָאד ! עגידעבעל רעבייוו : על'הרש ,טסרעה ---

 ....שיפ ןעסע טנייה ליוו ךיא זא ,וטסהעטשרעפ ,טהיא טגָאז ץרַאח'ס ! טרָאװ

 | .ןענָארטפיורא לָאז רע זא ,ןענָאז םהיא לע ךיא

 רעבָא םהיא טָאה בייוו יד .רעטסנעפ ןופ ןעניובעגסיורא ךיז טָאה רע

 .טּפעלשענּפָא

 ,ןעסענָא ןיוש ךיז טסעװ וד ,גונעג ןייז טעװו סע ,גונעג ןייז טעוו סע --

 | ,קראמ ןופ שיפ רעהירפ טכארנעג בָאה ךיא

 ,ןעירשענפיוא רע טָאה -- סניימ ןעבעל ,סניימ קיצנָאּפמָאּפ ,על'הרש ---
:- 
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 יד טימ סימיימ עלא הרּפכ ַא -- :רהיא וצ סמערא ענייז גידנעקערטשסיוא

 ..שוק א ,שוק א ,סניימ ןעבעל ! שיפ יד ראפ ןוא ריד ראפ סעכימיימ

 "עג שוק א רהיא טָאה ןוא עינק יד ףיוא רהיא ייב טצעזעג ךיז טָאה רע

 .ןעּפיל יד ןיא ןָאהט

 .ןעלכיימש ןעמונעג טָאה ןוא ,טנָאזעג יז טָאה ,גנוי רעשלאפ --

 ,קרָאי ןינ ,1896 ,ץרעמ



 ,הנותח רעד ךָאנ רהָאי א

 עניד רַאֶאֹּפ א טימ ןאמ רעננוי רעסַאלב ַא ,קעשזד .סדנעבא רהוא טכא
 ,דמעה-רעטייברא םענעלענאלפ ןעצראווש א ןיא טציז ,סעצנָאװ עקניצראווש

 יד ,ךאלּפענק ענלערעּפ-רעטומ עסייוו ,עסיורג טימ ןלַאה םייב טעלעיּפשרעּפ

 ץרעטניהא טגיילראפ סיפ יד טלַאה רע .טרעשַאקענרעטנוא ךיוה לעברַא

 ךיז ראפ טזעל ןוא סקניל ןוא סטכער עינק רעטכער רעד טימ טלעקַאש ,לחוטש

 עגידווע'ןח ַא ,24--28 רהָאי ַא ןופ עלעבייוו ַא ,ערעס יורפ ןייז .גנוטייצ ַא
 ,ןעגיוא עצראווש עסיורנ טימ ,עילַאט רעגידכעלייק רעלופ ַא טימ ,עקטענורב
 יד טימ סעפעג יד שיט ןופ וצ טמהענ ,?ירעייפ ַא טעשטשילב סע עכלעוו ןיא

 ןיא ןעמאזוצ ייז טלעטש ,ןעסע-רעּפאס ןופ ןעבילברעפ ןענייז סָאװ ,ךעלקערב

 ַא טהעטש ןעוויוא ןעטנערבעגנַא-סייח םעד ףיוא .,ןעוויוא ןעבענ עלעקניוו ַא

 .ןוגינ ןעגינָאטנייא ןַא טגניז ןוא טכַאק ,ןַאק-העט

 ניטראפ ןיוש זיא יז ןעוו ,ןאמ רהיא וצ ערעס םיצולּפ טכַאמ -- קעשזד --

 יד סעּפע ןעביירש סָאװ ,קעשזד -- שיט ןופ ןעמהענוצ םעד טימ ןערָאװעג

 ? סרעּפייּפ

 ץטימ ךַאמ א טוהט ,גנוטייצ ןופ ןעגיוא יד ּפָארא טינ טמהענ קעשזד

 ל?עמרומ ַא סיורא טזָאל ןוא "ייוו'כ, ןענָאז ןעלעוו טלָאװ רע יו טארוקַא ,ּפָאק

 ,זָאנ ן'רעטנוא

 "םיוא עטכייל ַא טימ לָאמ א ךָאנ יז טגערפ ? קעשזד ,טינ טסרעה וד --

 .סוצ א ןעוהט ןעּפיל ערהיא ןופ ןעלקניוו יד ןוא ,?וק רהיא ןיא גנוגער

 ימלַאק טגערפ ןוא ןעניוא עניטליגכיילג ,עגיהור טימ ןָא רהיא טקוק רע

 | *? וטסליוו סָאװ , : גיטולב

 "ךָאס ייברעד גידנעלכיימש ,ןָאט ןעדנעסייב ַא טימ םהיא טרעפטנע יז

 .שיטסַאס
 יט
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 ַא ?ל?יוו ךיא סָאװ ..,,ליוו ךיא סָאװ ? טרעהעגנ טינ ראג טסָאה וד --

 ןופ ןעקנעדנא םוצ ! ףיא ?יוו סראלָאד רעדנעזיוט ןופ טעלסארב םענעדלָאג

 סע רימ ךָאד טסלָאװ וד ,קעשזד ,אי ַא -- טייצכָאה רעזנוא ןופ ,עבעיל רעזנוא

 טזייוו וד ..,,דלָאה יוזא ךימ ךָאד טסָאה וד ? טַאהעג טסלָאװ וד ןעוו ,ןעבעגעג

 ,לָאמ ַא יו רָאג ?ָאי ַא ,קעשזד ,ָאי ַא --עבעיל לעיפ יוזא סיורא רימ ךָאד

 .ָאי א ,ָאי ַא ,תמא טינ ,ָאי ַא ...,ןערהָאי ַא ראפ יו רָאג

 רהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעגיוא יד ןיא ,טרעטיצעג ייברעד טָאה לוק רהיא

 ן'טימ ןָאהטעג רהיפ א טפַאחרעביפ טָאה יז ,ךאלזעלג יו ןערערט טלעטשעג

 שיט םייב ,טצעזעג ךיז טָאה ןוא רָאֲאה עטכידעג עצראווש ערהיא רעביא דנַאה

 ךיז גידנערַאּפשנָא ןוא םהיא ןופ ּפָאק םעד גידנערהעקּפָא ,םהיא וצ טייז ַא טימ

 .שיט ןָא ןעגיובנעלע ן'טימ

 -קעװַא ךיז טָאה ןערעטש ןייז ףיוא ; טקוקעגנָא עלייוו ַא יז טָאה רע

 רעטייוו טָאה ןוא טרעפטנעעג טשינ רהיא טָאה רע ;דלַאפ עפעיט ַא טגעלעג

 ,גנוטייצ ןיא ןעקוק ןעמונעג

 ! רע סַאּפש ַא -- ןיילַא ךיז וצ יוװ טצעזעגטרָאפ יז טָאה --- ,רע ,רע --

 . רימ ףיוא לָאז םולשו סח ,עלעקנירּפש ַא ,ןעגיוא יד ןיא רימ ןעקוק טעוו דע

 רע טעוו דלָאג ...ןוהט וצ רימ טימ סָאוו ,ןעסיוו טינ טעוװ רע ...ןעלַאפ טינ

 -דנַאהעב וצ םוא ,ןייז ןעמ ףרַאד חצור ַא ...! טנייה ןוא ..,זלַאה ןיא ןעסיג רימ

 סָאװ ,לָאמנייא שטָאכ רע טגערפ וצ ..,ךימ טלעדנַאהעב רע יװ ,יורפ א ןעל

 טָאג ןוא ןעדנעטשמוא עכלעזַא ןיא ןיב ךיא זַא ,ךיז ?היפ ךיא יו ...ךַאמ ךיא

 ןיוש טעוו רע עשָאקשינ ,דניַאמ רעווענ .,,! ןייז ךָאנ ןעק רימ טימ סָאװ סייוו

 ...ןעשטומ וצ ןעמעוו ערעדנַא ןַא םעדכָאנ ןעגעירק

 טָאה ןוא ,רהיא ףיוא ןָאטענ קוק ַא ענימ עגידלודעגנוא ןַא טימ טָאה רע

 : גנוגערפיוא ענעטלַאהעברעפ ַא טימ טגָאזעג

 ?ןָאהט ריד ךיא לָאז וטסליוו סָאװ ? ןעשטָאט ןעמונעג ךימ ןיוש טסָאה ---

 ,5וק ןעדנרעטיצ ַא טימ ןוא םהיא וצ ּפָאק םעד ןָאהטעג רהעק ַא טָאה יז

 -הערט ןופ טרעיילשרעפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעניוא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק

 : טגָאזעג יז טָאה ,ןער

 טַאנָאמ ןעטרעיפ ן'פיוא ? קעשזד ,ָאיֵא ,גייל ךיא ? קעשזד ,תמא טינ --

 ןיא טכענ עצנַאג ןייֵלַא ןעציז ןעזָאלעג ךימ וטסָאה הנותח רעזנוא ךָאנ ןיוש

 ..+ 3 ןיהואוו ןעסייוו םידָׁש ןעגנַאגעגמורַא טינ טזיב ןוא בוטש
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 יז רע טָאה --- ,ןָאינוי רעד ןיא ןעגניטימ עניימ טעדנעטַא בָאה ךיא ---

 ,ןעכָארברעטנוא

 ךָאד סייוו ךיא --- ,טייקרעטיב טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,עקַאט טָא --

 אמתסמ ךָאד טָאה סדנעבא טנייה טָא ...ןעגניטימ טָאה ןָאינוי יד ןעוו ,טינ רָאג

 ; ןעפיול ןיהַא אמתסמ דלַאב ךָאד טסעוװ וד : גניטימ ַא רעדעיוװ ןָאינוי יד

 / גניטימ א טאהעג ךיוא ךָאד ןָאינוי יד טָאה ןעטכענ

 ,ןערעטש ן'טימ ןעדעירפוצנוא גידנעשטיינק ,ןעגיוושעג עלייוו ַא טָאה רע

 . ;גנוגערפיוא רעטקיטשרעפ ַא טימ טגָאזעג רע טָאה םעדכָאנ

 ןעבענ ןעציז רָאנ לָאז ךיא זַא ? ןעלעוו וטסלָאװ ןעד עשז-סָאװ ,ונ --

 ַא טָאה ןעמ ןַא ,םינּפה טסניימ .טפָא גונעג ,ךיז טכאד ,ךיז ןעהעז רימ ? ריד

 לעוװ סיוועג ! דרע'רד ןיא רענידעבעל ַא ןעבָארנעב ןיוש ךיז ןעמ ףרַאד בייוו

 .ךיוא טנייה ,ןהעגסױרַא ךיא

 טָאה ןוא ןָאהטעג ץפיז ןעפעיט ַא רָאנ טָאה ,טרעפטנעעג טינ טָאה יז

 ,ּפָאק םעד טרהעקעגבָא

 ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ,טייז ַא ןָא גנוטייצ יד טגעלעגקעװַא טָאה רע

 -?יה טייצ רעד ןיא טָאה ןַאס-העט רעד .ןָאהטנָא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא טרָא

 לעטש ַא סעכ טימ םהיא טָאה ,ןענַאטשעגפױא זיא ערעס .טכָאקעג גידנעכ

 ןעבענ ,טרָאװ א נידנעדייר טינ ,ליטש ןעבילבעג זיא ןוא טייז ַא ןָא ןָאהטעג

 .ךיז רַאפ זגורב גידנעקוק ןעוויוא

 .סױרַא ןזיא ןוא טנָאזעג קעשזד טָאה --- ,ןעמַאז טינ ךיז לעװ ךיא --

 .רעמיצ םעד ןופ

 .ןעוויוא ןעבענ ןענַאטשעג ץלַא ןיא ןוא טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה יז

 רעד ןענעג ןוא םהיא ןעגענ טרעטיברעפ ױזַא טונימ רעזעיד ןיא ןעוועג זיא יז

 טָאה רע ,ןעגָארטעב זיא יז .ןעדייר טנעקעג טינ טָאה יז זַא ,טלעוו רעצנַאג

 / ןופ דליב ַא טבעלענבָא םיצולּפ טָאה ןעניוא ערהיא רַאפ ןוא ! טרַאנענבָא יז
 טימ ןַאס רעגנוי רענהעש ַא ,רערעדנַא ןַא ,רע טינ ,הֶא --- ,רע ...קירוצ רהֶאי ַא

 ,יז טסוק ןוא יז טזלַאה --- ,טנַאנעלע ןָאהטעגנָא ,ראָאה עטזיורקעג עצרַאװש

 "!ןעבעל טינ ריד ןהֶָא ןָאק ךיא ,עניימ ייז ,עניימ ייז ,ערעס , : יז טעב ןוא

 עדנעהיצוצ עכלעזא טַאהעג טָאה ,ןהעש ױזַא טקוקעג טָאה קעשזד רענעי ,ךַא

 טנעקעג טָאה ,טוג ױזַא טדערעג טָאה ,ךייוו ױזַא טלעכיימשעג טָאה ,ןעגיוא

 יז ןוא ,ןעבולאה ,ןעצסַאל טנעקעג םהענעגנַא ױזַא טָאה ,ןעסוק קַאמשעג יױזַא
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 טינ ןעק סָאר ,ןיינ .,.יורפ ןייז גידנערעוו ,ךילקילג ױזַא טלחיפענ ךיז טָאה

 סָאװ ,קעשזר רעניטליגכיילג רעד ,רעטלַאק רעד ,קעשזד רעבלעז רעד ןייז

 טָאה ןעזעיד ...טכענ עצנַאג בוטש ןיא ןייֵלַא רחיא גידנעזָאל ,רהיא טעשטומ

 ...טציא םהיא טסַאה יז ,םהיא טסַאה יז ,טינ יז טבעיל ןעזעיד ,טבעילעג טינ יז

 ! ? יױזַא רהיא רע טעשטומ סָאװ רַאפ

 ןיא , .קירוצ ןוא ןיח טנערעגפיוא רעמיצ ן'רעביא ןהעגנ ןעמונעג טָאה יז

 רעד ןופ םייהַא ןעמוק וצ םיוק ןעבעלרעד רענעמ עשיטייל ןעוו ,טייצ אזַא

 טזָאל ןוא סיורא רע טפיול ,יורפ יד טכַאמ סָאװ ,ןָאהט וצ קוק ַא םוא ,טייברא

 טגנַאפ סע ןוא ,טוג טינ םיצוְלּפ טרעוו רימ זַא ןייז טעוו סָאװ, ..,"ןיילַא ךימ

 יז ...! "ןעברַאטשקעװַא ךָאד ןעק ךיא ....? ןיילַא ןָאהט ךיא ןעק סָאװ ? ןָא ךיז

 זַא ,הבשחמ ַא ןעניולפעגכרוד זיא ּפָאק רהיא ןיא ; ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה

 רעבָא ,ןעברַאטש לָאז יז ןַא ,ליוו רע ?ייוו ,ןויכ ַא טימ סע רע טוהט רשפא

 ! ? ןָאהטעג םהיא יז טָאה סטכעלש א רַאפ סָאװ ,סָאװרַאפ ,םורַאװ

 ,ןעגיוא עטנעפעעגרעדנַאנַאּפ טייוו טימ ךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג טָאה יז

 ,"םוראו , םעד טגערפעג ךיוא ןעטלָאװ ערהיא ןעניוא יד יו טַארוקא

 יז טרַאנ רשפא ? טבעילעג קירוצ רהֶאֹי ַא טימ ךילקריוו רחיא רע טָאה

 ַא ןענַאטשעג ןיא סע ואוו ,לעקניוװ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא יז ? בא ןילַא ךיז

 ַא ןעמונעגסיױרַא ןעטרָאד ןופ טָאה ,דָאלפוש א טנעפעעגפיוא טָאה ,ָארויב עיינ

 ענעדייז עטיור א טימ ןעדנובעגרעביא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ףעירב ?עקעּפ

 -עייל ןעמונעג טָאה ןוא טצעזעג ךיז טָאה ,שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,עגנייטס

 עטיור ַא ןוא ,ןעטירד ַא ,ןעטייווצ ַא ,ףעירג ןייא טנעיילעגרעביא טָאה יז .ןענ

 רעביא ,ןעקַאב ערהיא רעביא ןעסָאנוצ ךיז טָאה ,ןעּפָארט ייב ןעּפָארט ,ברַאפ

 ,גנורעדנואוורעפ טימ יו ,ךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג יז טָאה ןַאד .זלַאה רהיא

 טייקכילטרעצ ?לעיפ יוזַא ןוא עבעיל לעיפ ױזַא .ןעזעלענ רעדעיוו טָאה ןוא

 רעבלעז רעד טינ זיא סָאד ,ןיינ !ףעירב עזעיד ןיא ןעסָאגעגסױא ןעוועג זיא
 ...יז טעשטומ רעזציד ,טינ יז טבעיל רעזעיד ! טצעי ןעק יז ןעכלעוו ,סעשזד

 רהיא ןוא רעקרַאטש סעכ רעד ןעכָאק ןעמונעג רהיא ןיא טָאה םיצולּפ

 סָאװ ,ןעמונענוצ סעּפִש רהיא ייב טָאה קעשזד זַא ,ןעטכוד ןעמונעג ךיז טָאה

 סָאװ ןוא ,ןעבעגקעווַא טינ רחיא ןעק רע סָאװ ,ןעבעגקעוַא טינ רהיא ליוו רע

 ,ןָאהטעג ץכערק ַא טא 1 יז ןוא .,.רעייהט ױזַא טציא רהיא ייב ןעוועג טלָאװ

 ,זומ יז ,.,ץרַאה רעטינ רהיא ןעזָאלסױא ןעמעוו וצ טלָאװרעּפ ךיז טָאה רהיא
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 רעגניפ עדנעפּפמערק טימ יז טָאה ָאד ןוא ..,ןעטלַאהנייא טינ ךיז ןיא סע ןעק יז
 ןיא ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא גיטסַאה זיא ,ףעירב עלַא טקירדעגנעמַאזוצ
 ךֶאֹל רעטיור רעד ןופ ,.,לעקעד ַא טּפַאכעגבָארַא טָאה ,ןעוויוא םוצ ןעגנַאגעגוצ
 ןעקוק ןעמונעג טָאה יז ..,לעגניצ ךיליולב טיור ַא ףױרַא ןָאהטעג קור ַא ךיז טָאה
 ענעבירשרַאפ עלעגייב ַא ןעמונעג יז טָאה דלַאב ןוא ךָאל רעדנעהילג רעד ןיא
 -עגניירַא םהיא טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא ןעטלַאהעג עלייוו ַא םהיא טָאה ,ריּפַאּפ
 רעדעיוו ןוא ,טּפַאכעגמורַא םהיא טָאה עלעגניצ טיור גנַאל ַא ןוא ,ןיהַא ןעפרָאװ

 ...עלַא ,עלַא ױזַא ןוא ,עלעגייב ןעטירד ַא ןוא עלעגייב ַא

 -רעפ ךעלַאגניצ עטיור יד יו ,ןהעזעג טָאה ןוא טקוקעגבָארַא טָאה יז ןוא 0
 -עגבָא רינ ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ןופ ,ריּפַאּפ ךַאלעגייב עסייוו יד ןעגנילש
 ךיז טָאה רהיא ןוא ,ןעליוק עדנעהילג יד ףיוא ׁשֵא ךַאלעקּפוק עסייוו טלעטש

 ןערָאװעג טלעדנאוװרעפ ׁשַא וצ זיא ףעירב ענעי טימ םענייא ןיא זַא ,טכַאדעג
 ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא ...ןעבעל ץנַאג רהיא ,עבעיל רהיא ,דנעגוי רהיא
 .ןעוויוא ןעגידנענערב ,ןעסייה םעד ףיוא ןעלַאפעג ןוא ןערהערט טלעקייקעג ךיז
 -ישעג ןוא טדיזעג טָאה ,ןעלַאפעג ןעוויוא ן'םיוא זיא סָאװ ,רהערט רעדעי ןוא
 | ...1 שזישזישז ! שז-שז-שז -- : טעּפ

 .קרָאונ ,1890 ,טסוגווא !



 .ךַאד ן'פיוא

 רעטיײברַא יד ןוא ,רעדנעקיטש ַא ,רעסייה ַא רהעז ןעוועג זיא גָאט רעד
 רַאפ זַא ,טינ רעדנואוז ןייק זיא רעבירעד ,טייברַא רעייז ייב טציוושעג ןעבָאה
 רעדעי ,ןעלהיקוצבא ךיז טכוזעג ייז ןופ רעדעי טָאה טײברַא רעד ךָאנ ,טכַאנ
 ,ךָאנ טייקכילגעמ ןייז ךָאנ

 -- ערעדנַא ,רעסאוו-ַאדָאס עטלַאק טימ טרעטנימעג ךיז ןעבָאה עגינייא
 טינ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ערעדנַא רעדעיװ ןוא ענעװַאק רעקיטש עטלַאק טימ
 םימ טימ טנעגונעב ךיז ןעבָאה ,"ןעגָאטליױאװ , עכלעזַא ןעניגרעפ טנעקענ

 ..ןייא עלעקערב ַא טימ טשימוצ ,ןַארק ם'נופ םייח

 טרעטנימעג ךיוא ךיז ןעבָאה לַאטרַאװק רעטיײברַא ןופ רעטכעט עגנוי יד
 רעביא ןוא טירטס דנערג רעביא טריצַאּפשעג ןעבָאה ייז : רעגייטש רעייז ףיוא
 עשידיא עסיורג טימ עכלעוו ףיוא ,סרעכָאפ ענעריּפַאּפ טימ ייוודָארב טסיא
 "עטמהירעב , ןופ "תואיצמ , יילרעלַא טקורדעגבָא ןעוועג זיא ןעבַאטשכוב
 -רָאוועגכרוד ךיז ןעבָאה ןֹוא טכָאפעג ךיז ןעבָאה ,קרַאמ-ריזח ןופ טייל סענזיב
 ןוא "סקעשוד, עטנַאקעב יד טימ ןעקילב עטפנַאז ,עמערַאװ טימ ןעפ
 ....סנָאמייס,

 ,ףעלדיימ יד ,.ה .ד ,עקװערַאטעלָארּפ ןופ רעטכעט עגנוי-ערעטלע יד
 ןענייז ,סגנילחירפ ןהעצכַא ןופ רעטלע ןענייז ייז זַא ,וצ ןייֵלַא ןיוש ןעביג סָאװ
 יד טכַארטעב ןעבָאה ,ןעגנוניואוו ערעייז ןופ סּפוטס יד ףיוא ןעסעזעג ְךיז
 ...תומולח עוועזָאר טימ טרעטנימעג ךיז ןעבָאה ןוא סרעהעגייברעפ

 -וצסיוא טינ זיא סע ,טקיטש סע ,טקיטש סע ,ןעירשעג דלַאװעג רעבָא
 רעטייברַא ןופ רעניואוונייא יד טינ ןעפלעה תולוגס ענייק ...! ןעטלַאה
 רעסַאוו עטלַאק ןייק טינ --- סינעקיטש עכילקערש יד ןופ ,ךעבענ ,לַאטרַאװק
 עועזָאר ןייק טינ ןוא ןעקילב עמערַאװ ןייק םינ ,ענעװַאק ןייק םינ ןוא
 ,..טפול עדנעלהיק ,עשירפ עקניסיב א ,עקניסיב ַא טפול טלהעפ סע ! תומולח

 א א א
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 ה"טנעמענעט א ןופ ראָאלפ ּפַאט ןופ םינכש יד

 "טנעמענעט רעד ןופ ךַאד ן'םיוא טפול עשירפ טכוזעג טכַאנ עדעי ןעבָאה

 .לעמיה ןעיירפ ן'רעטנוא ןעפַאלשעג טרָאד ןעבָאה ןוא

 רעבייוו ערעייז טימ ,"טונב לעסיב, רעייז טימ םינכש ןהעצפנופ םורָא

 ןוא סרעדרָאב ערעייז טימ ןוא --- ףעלדיימ יא ,ךעלגניא יא --- רעדניק ןוא

 .םענייא ןיא עלַא -- ךַאד םעד ףיוא ןעפַאלש ןענעלמ סעקרעדרָאב

 יד לופ ןעליפנָא טגעלפ םלוע רעד ןעוו ,טכַאנ ייב רעגייז א ףלע םורַא

 ןעוועג זיא סָאװ ,לָאה ןיא טגעלפ ,ענעװַאק טימ ןוא רעסַאװ טימ סעקשיק

 -ליּפעג רענידכַאװעג ַא ןעביוהפיוא ךיז ,םרענערב-זעג ראָאּפ ַא טימ ןעטכיולעב

 .ןערעוו ביוט םוצ אהדוה ַא ,רער
| 

 ז ןעגעלפ םינכש יד ןופ ןעריהט יד

 ,ןעשיק ַא טימ רעװ ,רענעמ ןוא רעדניק ,ןעיורפ ןעפיולםיורַא

 .ךעלייל ַא טימ רעוו ןוא ץַארטַאמ

 -- רענעמ יד ; ךעלדמעה ענייא ןיא ןעפיױקסױרַא ןענעלפ רעדניק יד

 "םיוא --- ערעדנַא ןוא ןעזיוה-רעטנוא עסייוו ןיא ענענַאטעגסױא ערעדנַא

 טלעקיוועגנייא ערעדנַא --- ןעיורפ יד .גנַאג ןיא רעדיילק יד ךיז ןופ גידנעֶאט

 עשימייה ןיא ןוא סמערַא עטעקַאנ טימ -- ערעדנַא ןוא רענעכייל עסייוו ןיא

 ן'פיוא ןעפיופ ןענעפ עֶלַא ייז .זלַאה םייב ענעטינשעגסיוא ףעיט ,רעדמעה

 ןופ טפול עלהיק ,עשירפ ,טגָאזעג סנייטשמוא ,יד ןעמעהטָא ןוא ןעפָאלש ךַאד

 ...טירטס קלָאּפרָאנ

 ה ןָאנרַאשז םענעדעישרעפ ַא

 טירטס קלָאפרָאנ ןיא זיו

 זיוה

 ןענעלפ ןעטרָאד ןופ ןוא ןענעפעפיוא ךי
 ַא טימ רעוװ

 ַא יא -- ןערעה טנעקעג טרָאד ןעמ טָא

 ַא ,ןָאנרַאשז ןעטריזינַאקירעמַא ןַא ךיוא יא ,ןעשיליוּפ ַא יא ,ןעשיווטיל ןייר

 רַאגנוא ַא ,"ַארעלָאכ, עשעווטיכ ַ" ,רעבייוו ןופ יירשעג א ,רעדניק ןופ ןייוועג

 ןייד ןיא חור א, רעשיפיופ ַא ,(הנושמ התימ) "ענישַאמ עשיימ ,, עשיר

 ךיז ןעגעלפ "לעה-עדדָאנ; רעטריזינַאקירעמַא ןַא ןוא "ןיירַא ןעטַאט ס'ןעמַאט

 .יענינעשימ ןייא ןיא ןעשימסיוא

 ציוװ וצ ןעביולרע ךיוא ךיז ןעגעלפ רענעמ ערעדנַא

 .סעט'הנבש

 רש --- סעסימ ---

 ,דנעה יד ןיא ןעשיק ַא טיט ןעזיוה

 עגנוי יד רעביא ןעל

 -רעטנוא ןיא ןַאמ רעגנוי ַא ,רעקײמּפעק רעד סקַאמ טיי

 ןופ עטהערדעגמורַא ןַא ,יורפ עגנוי ַא וצ
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 ,סעסימ --- ךַאד םוצ םהיא רַאפ טהעג סָאװ ,ךעלייל ַא ןיא סיפ יד זיב ּפָאק
 ...| ןערָאלרעפ טעּפע טָאה רהיא ,טהעז

 ןעכילדניירפ ַא טימ םהיא יז טרעפטנע --- שטַאגנוי ,ףיוא סע טביוה ---

 .ןעגיוא עצרַאװש ערהיא טימ םחיא ףיוא שימלעש קוק ַא טוהט ןוא ןָאט

 ןַא ,רעכַאמ-ןעּפַאק רעד קעשזד רעטנוא טּפַאכ --- (ךילקריוו) טסענָא ---

 ןייא ייב ןע'סקַאמ טימ ןייא טהעטש סָאװ ,ןַאמ רעגנוי רעטריזינַאקירעמַא

 ךעלייל ןופ ,סעסימ ,טסענָא --- ,לעבייוו רעבלעז רעד וצ ךיז גידנעדנעוו ,סעסימ

 (רהיא טסייוו) ...וָאנ וי ,סעּפע ךיז טהעז

 רעגנוי רעסַאלב ַא ,רעהענ-ןעדמעה רעד ?רעב רעטנוא טמוק טייצ רעד ןיא

 גידנעּפעלש ,ןַאמ סלעבייוו סָאד ,טלַא רהֶאֹי גיצנַאװצ ןוא עכילטע ןופ ןַאמ

 ,דנעה יד ןיא סנעשיק

 יז טבעיל ;?עבייוו רעד טימ הטארייהרעּפ טַאנָאמ סקעז טייז זיא רע

 טנייפ טָאה רע ...רהיא וצ גיטכיזרעפייא רהעז זיא ןוא ךילטפַאשנעדייל

 רע ןעוו .ן'הוח ןייז טימ טפַאש'ןתוחמ לעיפוצ רעייז רַאפ ן'סקַאמ טימ ן'קעשזד

 ןוא סעכ ןיא ןעסיילפוצ ףיוא טינ רע טרעוו ,גנוקרעמעב ס'קעשזד טרעהרעד

 *! העג --- טינ םהיא רעה ,הוח ,הוח , :?עבייוו ןייז וצ ןעיירש וצ ןָא טביוה

 ףיוא ןָא דלַאב רע טלַאפ ----? ךרַאּפ ,סענזיב ַא ראפ וטסכַאמ סָאװ ---
 .ן'קעשזד

 ףיילנ םהיא טרעפטנע -- (? וטסליוו סָאװ) ? טנאוו וי וד טָאװ ---

 (! דרע'רד ןיא העג) ! לעה וט ָאג --- קעשזד

 רהעמ טימ לרעב םהיא וצ טיירש --- רענייא ךרַאּפ ,ל?עה עד ָאג וד ---

 ןעבָאה סע טסלָאז וד ,אקירעמַא ןיא ָאד ! יורפ ןיימ וצ סענזיב ענייז --- סעכ

 : ...ךרַאּפ ,ןעניז ןיא טוג

 ףױרַא בייוו ןייז טימס ?רעב ןעכירק טרָאװ-גנילבעיל ןעזעיד טימ ןוא

 ....ףאד ן'פיוא

 ,הנבל ענידכעלייק ַא ,עלופ ַא ,חנבל יד ...טכַאנ-רעמוז עניטכיל ַא

 רעד טסַאנק סע יו רהיא טרעה ..,לעמיה ןעיולב-ףעיט םעד רעביא טמיווש

 טרעה ?ןעלערט עכילטפאשנעדייל ,עסיז ענייז טכעלפ רע יו ?ַאגיטכַאנ

 ...9 עלעכייט סָאד טלעמרומ סע יוװ ? דלַאו רעד טשיור סע יו רהיא

 ףענייר רעד ןיא ךיז טסיגוצ סָאװ ,חיר ןעגיד'היחמ םעד רהיא טלהיפ

 ןומ ןוא ןעמולב עדנעהילב ענהעש יד ןופ ,רעמיוב ענירג ,עכיוה יד ןופ טפול
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 קלָאפרָאנ ןיא ךַאד ן'פיוא ,ןיינ ,הֶא ..,? ! ךַאלעזערג עמערַאװ ,עגירדעינ יד

 ...! ןעקילג עכלעזַא ןעגעוו וליפא טינ ךיז ט'םולח טירטס

 ןשיּפ עטליופוצ ןופ חיר רעד ! טקיטש סע ,דַאװג ,טקיטש סע ,י

 ...טפול רעסייה ,רעטסערּפעג רעד ןיא טבעווש שיילפ יא ןעסביוא

 עבלַאה ןופ לעמרומעג ַא ,ןעצפיז ַא ,ןעצכָא ןַא ךיז טרעה ךאד ן'פיוא

 -ַאט , ,"טקיטש סע ,עלעמַאמ,, .רעטרעוו עצנַאג ןופ ןעצכערק ַא ןוא רעטרעוו

 ..קַאמשעג טפָאלש רעוו ןעטלעז .וז .ז ןוא "! ץיה ַאר'ס --- ?רעטָאפ --- עלעט

 ףיוא גיטליגביילג ץנַאג בָארַא טקוק הנבל ענרעבליז ,עגידכעלייק יד

 עדַארג ,טכיל סעטַאמ רהיא ייז ףיוא טסיג ןוא ןעשנעמ עטעשטומוצ ,עמערָא יד

 ףיוא ,ןעטרָאג ןעגידנעקעמש ַא ןיא ןעסָאנעג טביפ רהיא טלָאװ יז יוװ ,ױזַא

 ...ןעמולב עדנעהילב

 ,ערעדנַא יד ןעבענ ענייא ןעשנעמ ךיז ןערעגלַאװ ךַאד ןעצנַאג ן'רעביא

 | ..ייוזַא רעוו ןוא ךעלייל ַא טימ טקעדענוצ רעוו

 עטיירּפשוצ טימ ןוא ףיױרַא םינּפ ן'טימ ,ןעקור ן'פיוא ןַאמ ַא טנעיל טרָאד

 ןעמ טלָאװ ,ןעזיוה-רעטנוא ןוא דמעה-טכַאנ ןעסייוו ןייז ןיא .סיפ עסופרָאב

 טינ טונימ עדעי ךיז טלָאװ רע ןעוו ,תמ א רַאפ ןעמהעננא טנעקעג םהיא

 .טעצכַאעג טינ טלָאװ ןוא ןעטייווצ ן'פיוא טייז ןייא ןופ ןעפרָאװענמורַא

 -יילשרעפ זיא ךעלייל רעד, ףױרַא ןעקור ץטימ יורפ ַא טנעיל ןעטרָאד

 ךיז טהעז סע ןוא ףױרַא טרעשַאקרעפ זיא דמעה-טכַאנ יד ,טייז ַא ןָא טרעד

 "אוצ ךיוא ךעלרעדניק ייווצ ןענעיל רהיא ןעבענ ...בייל עטעקַאנ יד סױרַא

 . ןיא ןעבָארגעגניירַא םינּפ ן'טימ ןַאמ ַא טנעיל לעסיב ַא רעטייוו ; ןעפרָאװ

 -ןעדמעה רעד לרעב ךיוא טגעיל ן'קעשזד ןוא ן'סקַאמ ןופ טייוו טינ ...ןעשיק

 .לעבייוו ןייז טימ רעהענ !

 ןעקור ן'טימ טנעיל סָאװ ,ן'סקַאמ ןעבענ טציז רע .טינ טמַאלש קעשזד

 ןע'לרעב וצ םינּפ ן'טימ ,עינק יד רעביא דנעה עטיירּפשוצ טימ טציז ,ףורַא

 .ץיה יד טליש ןוא טעקייא ןוא

 ,סנעטייווצ ,ןוא טקיטש סע לייוו ,סנעטשרע .טינ ךיוא טפָאלש לרעב

 ביוא ,טהעז ןוא ךעלייל ן'רעביא קוק ַא טוהט רע ...טינ טפָאלש קעשזד ?ייוו

 ,םהיא וצ םינּפ ן'טימ ,טייז ַא ףיוא טייצ רעד ןיא טפָאלש סָאװ ,?עבייוו ןייז

 -בָארַא ףָאלש ןופ ךָאנ ןעק הוח ןייז זַא קנַאדעג רעד ...טקערעגוצ טוג זיא
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 םהיא טרעטַאמ ,קוק ַא ןעּפַאכ ךָאנ ןעק קעשזד ןוא ךעלייל יד ךיז ןופ ןעפרַאוװ

 ...ןעפָאלש טינ םהיא טזָאל ןוא

 ,ןרעמיצ יד ןיא ןעמָאלש ןעביילב וצ טכַאנ עדעי רהיא ייב ךיז טעב רע

 ךָאנ טיג ?רעב .ןערעוו טקיטשרעד טעוו יז זַא ,טינ ןעק יז זַא ,טגָאז יז רעבָא

 רעד ,ןַאטַאלרַאש רעד טציז ָאד ןוא ! ױזַא רהיא ךָאד טבעיפ רע --- ן'הוח ןייז

 -נַאדעג ענייז ןיא ן'קעשזד רַאפ טינ לרעב טָאה ןעמענ ערעדנַא ןייק --- "םָאב,

 ןענעק ?רעב לָאז ױזַא יו .גידנעקוק טצאלּפוצ טרעוו ןוא טקוק ןוא --- ןעק

 ....! ןעפָאלשנייא

 טשיוו ןוא --- ! (טמַאדרעפ טָאג) טעמעד-רַאג --- קעשזד טכַאמ --- ףוא --

 קעשזד ןיִלַא טכַאמ סָאד זַא ,ךיז טכַאד ןע'לרעב .ןערעטש םעד דנַאה ן'טימ ךיז

 רעד ןיא זַא ;ןע'לרעב ,םהיא ןעצייר וצ ידכב ,ןויכ ַא טימ תויואה ע'סואמ

 םהיא סע טוהט רע ןוא ,טינ טפָאלש לרעב סָאװ רַאפ קעשזד טהעטשרעפ ן'תמא

 ,םהיא טלָאװ רע זַא ,ן'קעשזד ףיוא זייב ױזַא טרעוו רע ...סיעכהל וצ ץלַא
 ןעטלאהסיוא טינ ןיוש לרעב ןעק ףוס ן'פיוא .גנירעה א יוו ,ןעסירוצ ,ךיז טכַאד

 : ן'קעשוד וצ ןושלה הזב ךיז טעדנעוו ןוא

 ! "טעקמעד , רע ? ךרַאּפ ,ןעפָאלש טינ וטפזָאל סָאװ ---

 (? אנַאיזעבָא ,ךיז וטסדניב סָאװ) ? יקנַאמ ,טנאוו וי לעה עד טאוו --

 ,"יקנָאמ םהיא ןענָאז וצ יוו ,ןע'לרעב ןָאהט טינ ןעמ ןעס ךאז ערעגרע ןייק

 ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעסָארדרעּפ דלַאב טָאה םהיא ...ייברעד זיא חוח ןייז ןעוו

 טפָאלש הוח ביוא ,ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע ."רעמָאב , ן'טימ ןעביוהעגנָא רָאג

 ; לוק גיהור רהעמ ַא טימ ן'קעשזד וצ טעדנעוועג םעדכָאנ ךיז טָאה ןוא

 ןעמ ליוװ ,גָאט ןעצנַאג ַא טײברַא ןעמ זַא ,ןהעטשרעפ ךָאד ףרַאד ןעמ ---

 ...ןעהורסיוא ךיז

 טָאה ןוא קעשזד ןעכָארברעטנוא ץרוק םהיא טָאה -- !לעה וט ָאג --

 ...ןעפָאלש טגעלעג ךיז

 טָאה רע .ןעפָאלשנייא טנעקעג טינ ךיוא טציא רעבָא ךָאנ טָאה ?רעב

 ,ענטסימוא טנעלעג ךיז טָאה רענעי זַא ,ן'קעשזד ןייז דשוח ןעצרַאה ןיא ןעמונעג
 ןיוש רענעי טעװ טלָאמעד ןוא ,ןעפַאלשנייא ןוא ןעגיהורעב ךיז לָאז רע ידכב

 טינ טערַאטסענג ךיז טָאה רע ןוא ....טסולעג ץרַאה סָאד ?עיפיוו ,ןעקוק ןענעק

 ךלַאב דלַאװעג טימ טָאה ,ףָאלש ןופ טָאג רעד ,יײפרַאמ רעבָא .ןעפאלשוצנייא
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 - ןעפָאלשנַא זיא ?רעב --- סמערָא עגיטפעמ ענייז ןיא ןע'?רעב ןעמונעגניירַא

 ...ןערָאװעג
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 - ,ןעגיוא יד טנעפעענ טָאה ?רעב ןעוו ,גָאט רעסיורג ןיוש ןעוועג זיא סע

 טינ ןענעלעג זיא סנייז לעבייוו סָאד ...ןוא ךיז ןעבעג ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע

 .ןויטקניטסניא טָאה רע ..,רהיא רעטנוא ןענעלעג זיא ךעלייל יד ,טקעדעגוצ

 ן'פיוא םינּפ ן'טימ ןעגעלעג ןיא רענעי ןוא ,ן'קעשזד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא

 ...ן'הֹוח ףיוא טקוקעגבָארַא ןעגיוא ענעמָא טימ ןוא ןעשיק

 טָאה ,יורפ ןייז רעטנוא ןופ ךעלייל יד ןָאהטעג סיר א ?ענש טָאה לרעב
 ן'קעשזר ףיוא ןעקוק ןעמונעג רע טָאה ןעגיוא עגיהורנוא טימ ןוא טקעדעגוצ יז
 | ,..םורַא רעטייוו ןוא

 ףיוא ,ץַאלּפ א יו ,ןהעזעגסיוא טָאה סע .ןעפַאלשעג ךָאנ ןעמ טָאה םורַא

 .ןעגיוצעגסיוא עגינייא ; םיכירכת עסייוו ןיא םיתמ ,םיתמ ןעגיל סע ןעכלעוו

 - -םולס יו ,עטעשטרָאקעגנעמַאזוצ ערעדנַא ,רעליימ ענעפא טימ ןעקור ן'םיוא
 | | ,..רעבייל עטעקַאנ טימ רעבייוו ,סעק

 ןיוש זיא רענעי --- ן'קעשזד הוא ןָאהטעג קוק ַא רעדעיװ טָאה לרעב

 | .ןעניוא עטכַאמעגוצ טימ ןעגעלעג

 ,יורפ ןייז ןופ בייל סָאד ןהעזעג טָאה "רעמָאב , רעד זַא ,קנַאדעג רעד
 ףעיט ,טנידיילעב טלהיפעג ךיז טָאה רע ; טעשטומעג קרַאטש םהיא טָאח

 טפששנעדייל יד טקעוװרע םהיא ןיא טָאה סָאד ! גידריווקרעמ ןוא- ,טגידיילעב

 . קעשוד .טייז ס'קעשור ןיא רעדעיוו ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע ...ן'הוח ןייז וצ
 .?ַָאלשעג טינ טָאה סקַאמ רבח ןייז רעבָא .ןעגיוא עטכַאמעגוצ טימ ןעגעלעג זיא

 ...טצענעגעג ?וק ן'םיוא ךיוח טָאה ןוא ןעפמ

 טפָאלש ,רעד טפָאלש .ןערָאװעג טגערעגפיוא רעקרַאטש ךָאנ זיא ?רעב

 .טָאה ! רָאנ ןוא קילגמוא ןַא --- טינ רעד טפָאלש ,רענעי טפָאלש ; טינ רענעי

 רעדנַא ןַא חומ ן'םיוא ןעמוקעגּפױרַא םהיא זיא ָאד ןוא .טכַארטעג ךיז ?רעכ

 יד ןיא ןהעגבָארַא רהיא טימ טעוװ ןוא ן'הוח ןעקעוופיוא טעוו רע --- קנאדעג

 ...סמור

 ,לוק ןעכילטרעצ ,ןעליטש א טימ טקעװעג יז רע טָאה --- על'הוח---

 .ןעקַאב עסייוו ,עלופ ערהיא גידנעטעלג
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 יענמוא ךיז טָאה ןוא ףָאלש ןופ טלעמרומעגסױרַא יז טָאה -- ? סָאװ --

 יז טָאה רע .ןערָאװעג ןעגיגשנַא רעדעיוו זיא ןוא ןעקור ן'טימ םהיא וצ טרהעס

 ןעסקַאוװעב ןעוועג ןעביוא ןופ זיא סָאװ ,זלַאה ןעסייוו ן'רַאפ ןָאהטעג טעלג ַא

 ,ךעלערעה עקניסייוו טימ

 ...1 על'הוח ,על'הוח ---

 ,טלעמרומעג יז טָאה ..,מ---מ---מ ---

 .ןעבעל ןיימ ףיוא העטש ,על'הוח ---

 .ףָאלש ןופ טגערפעג יז טָאה --- ? ?רעב ,סע טזיב וד ---

 ...1 עשז ןעד רעוו ,םוה ,ךיא ,ךיא ---

 טָאה רע .ןעצרַאה ןיא ןָאחטעג ךָאטש ַא ענַארפ עטצעל רהיא טָאה םהיא

 ןעסירעג ןעבָאה סָאװ ,"סרעמָאב , יד ןָא ,ן'סקַאמ ןָא ,ן'קעשזד ןָא טנַאמרעד ךיז

 ...ןעל'הוח ןייז ףיוא ןעגיוא יד

 רעהירפ יו ,ךילטרעצ ױזַא טינ ןיוש ןעגנולקעג טָאה לוק ןייז --- ,הוח ---

 .ףיוא העטש --

 ? לרעב ,רענייז רעד זיא לעיפיוו --

 ! ףיוא העטש ,ףיוא העטש ,טייצ ןיוש ---

 ןוא טצעזעג ךיז טָאה ,םינּפ ן'טימ םהיא וצ טרהעקעגמוא ךיז טָאה יז

 ןעמָאלש עלַא זַא ,ןחעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא ךיז םורַא ןָאהטעג קוק ַא טָאה

 : טדערעגסיורַא טָאה ןוא טגעלעג רעדעיוו ךיז יז טָאה ,ךָאנ

 ,הירפ ױזַא ךָאנ זיא סע ,?רעב ---

 ..,רעבָא ,הירפ עקַאט זיא סע ---

 ? לרעב ,סָאװ ---

 ,פרעב ץורית א ןענופעג טָאה --- ,הוח ,רענייב יד ןעכערב רימ ---

 ? לרעב ,סע טמוק יו ! רענייב יד ---

 ,בָארַא םוק ...על'הוח ,םינּפה טפול ַא ---

 ןיא ןייא ךיז יז טלעקייק ןעפָאלשרעפ ןוא ,יז טכַאמ -- ! ונ םוק ---

 יז ןוא טנאוועג-טעב יד טמהענ ?רעב .סיפ יד ףיוא ךיז טלעטש ןוא ךַאליײפ

 .ןהעג וצ ןָא ןעביוה

 טלייא סָאװ --- .ךיז גידנעצעז ,סקַאמ ךָאנ ייז טיירש --- רעטסימ ---

 ? הירפ ױזַא ןהעטשוצפיוא ךיז רהיא
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 טימ לרעב םהיא טרעפטנע --- ! ךרַאּפ ,סענזיב ענייד טינ זיא סָאד ---

 | .ץרַאה

 ןעפָאלשעג גיהור ןיוש יורפ ןוא ןַאמ ןעבָאה םורַא עדנוטש עבלַאה ַא ןיא - |

 ...ןרעמיצ ערעייז ןיא

 וצ קעװַא זיא רע רעדייא ,לעבייוו ןייז וצ ?רעב טכַאמ --- על'הוח ---

 זיא סע .גנונהָאװ רעדנַא ןַא ןהעז טנייה לעװ ךיא ,וטסייוו --- טײברַא רעד

 ? ַא ,וטסגָאז סָאװ .סענַאטַאלרַאש יד טימ ָאד ןעניואוו וצ ךילנעמנוא

 עשיטייל ַא ןעכַאמ סעּפע ךיז לָאז סע ןעוו זַא ,?רעב ,ךיוא גָאז ךיא ---

 ...ןעפומ טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,םינכש עשיטייל טימ הריד

 .םייהַא החמש טימ ןעמוקעג לרעב זיא דנעבא ןעבלעז םעד ןיא

 גנוניואוו ַא ןעגָארקעג בָאה ךיא ,ןעירשעגסיוא רע טָאה --- על'הוח ---

 ,טירטס ווָאלדול ןיא ,שממ ןעגינעגרעפ א

 לעיפ ךָאנ זיא ,ךַאד רעד ןוא ,וטסייוו ,קָאטש ןעטסקעז ן'פיוא ---

 גָאטשרענָאד ןעגיטנייה ןעביילקרעביא ךָאנ ךיז ןעלעוו רימ ,רעד יו ,רעסערג

 ,סענַאטַאלרַאש יד ָאד ןעגנעה ךיז ייז ןעזָאל .טַאנָאמ רעזנוא רַאפ גָאט א --

 ...! ן'קעשזד טימ סקַאמ

 .,קרָאי וינ ,1804 ,יַאמ



 ךאז עטרעשאּב א

 .גָאט ןענידרעטניוו ַא ןיא הירפ רעד ןיא ןהעצ םורַא גָאטסרענָאד
 ךיז טהערד עלעענש רעקניגבָארד ַא ןוא ראס ןוא טלַאק זיא ןעסיורד ןיא

 ,..ןעטפול רעד ןיא

 . קָאטש ןעטפניפ ן'פיוא ןערעמיצ ערהיא ןיא ךיז טציז עשָאװד עגנוי יד
 , ַא ,ךיז טלעיּפש ןוא טירטס ווָאלדול ףיוא זיוה-טנעמענעט רעכיוה א ןופ
 ..."עלעבעב , רהיא טימ ,ןעלעשזדרָאשזד רהיא טימ ,עכילקילג

 םעד ןיא .גיטכיצ ןוא ןייר רעבָא ,רעטסניפ בלַאה זיא ןערעמיצ יד ןיא
 ףיז טמערַאװ סע רעכלעוו ףיוא ,ןעוויוא עיינ ַא טהעטש ,טציז יז ואוו רעמיצ
 עיינ ַא ןוא םהיא םורַא ןעלהוטש יירד טימ שיט רעיינ ַא ,ילכ ענעכעלב א
 | .עפָאז

 -עשזדרָאשזד רהיא ףיוא תולעּפמתה טימ טקוק ,עפָאז ן'פיוא טציז עשָאװד
 ַא ףיוא רהיא ןענעג טציז סָאװ ,עלעגניא ןעטְלַא טַאנָאמ ןהעצרעפ רהיא ,על
 רעסייה טימ םהיא וצ טגניז ןוא דנעה יד ןיא וצ טשטַאּפ ,להוטש-רעדניק
 | : לוק ןיא עבעיל

 : עלעבעב ןיימ ,גניז ,עלעשזדרָאשזד ,עשזיגניז ,ונ --

 הּפוח רעד וצ טהענ עּפיצ עמהומ,

 | *,,,1 דיולדל-ק רענערָאמאצאר ַא ןיא
 גידכעלייק בעיל ַא טימ ,רעקנידנור ַא ,רעקנילופ ַא ,עלעשזדרַאשזד

 טימ רעד ףיוא טקוק ,ןעשרַאק ראָאּפ ַא יו ,ךעלעּפיל עקניטיור טימ ,לע'םינּפ
 גידעבעל טצנַאט ,גידלושנוא יוזא ,בעיל ױזַא טכַאל ,ןעגיוא עיולב ,עסיורג ענייז
 ןוא ךעלעטדנעה יד ןיא ,עמַאמ יד יו ױזַא ,טשטַאּפ ,להוטש ןייז ףיוא רעטנוא
 | : ךָאנ טגניז

 ..} עּפדעּפ-עּפ-טַאמ-םָאמ ---

 טיירש ,לעּפתֹנ רהעמ ךָאנ עמַאמ ןייז טרעוו ,סיוא סע טגניז רע זַא ןוא
 4 409 { קיתעמ םכח ַאר'ס ,יוא ! דלָאג ַאר'ס ,יוא ! טנאילירב ַאר'ס ,יוא , : סיוא
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 ןיימ !ןעבָאה וטסלָאז ןערהָאי עגנַאֿל ! וטסלָאז ןעבעל זַא ,רלַאװנ ,דלַאװג

 ,עלעבעב ,עלעשזדרַאשזד ...! ּפָאק ס'ןעטַאט ןייד ,ןעבעלרעביא וטסלָאז ּפָאק

 ,עגירנענייש ַא וצ ךיז טגיוב ,?וק ןיא עבעיל רעגידוז טימ יז טיירש --- עלעבעב

 ץנערַאּפ ן'כרוד דנַאה רהיא ןיירַא טקור ,טציז רע ואוו ,להוטש םוצ עכילקילג ַא

 : "לעקיּפוּפ ןעגיד'תויח , םעד ןיא ןעלציק וצ ןָא םהיא טביוה ןוא

 םעד ןיא ריד דנוזעג ַא ,ל'רזממ ! עלעבעב ,ץיק-ץיק ! ל'בנג ,ץיק-ץיק ---

 ...! ןיירַא לעקיּפוּפ ןעגיד'תויח

 ,מיוא םורַא ךיז טפרַאװ ,רעטכעלעג ןופ דניק סָאד ךיז טהעגרעפ

 םעד ךרוד ךעלעסיפ עטרַאצ ,עטעקַאנ ענייז טימ טעוויגירד ןוא ?הוטש

 | ...ץנערַאּפ

 םוהט ; ןעוויוא ן'פיוא ןעגניז ןוא ןעכָאק וצ ןָא טביוה ילכ ענעכעלב י

 רעביא טלעטש ןוא ןעוויוא םוצ וצ טפיופ ,טרָא ןופ ףיוא ּפַאכ ַא עשָאווד ךיז

 ,עיולב ענייז טימ ךָאנ רהיא טקוק דניק סָאד .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ילכ יד

 ןופ רוּפש ַא ךָאנ טהור ךעלעּפיל עװעזָאר ענייז ףיוא ןוא ןעגיוא עכילהערפ

 .ןעכַאל ןעכילקילג ןעגידרעהירפ ןייז

 ןעזיורק סָאװ ,ךעלערעה עדנַאלב יד טימ עלעּפעק סָאד ןייא טגיוב רע

 "קעטש עטקָאטעג יר וצ ?'םינּפ סָאד וצ טגעל ,"ל'חומ םענעפָא , ןייז ףיוא ךיז

 ןעקערש וצ ןָא טביוה ןוא ןעטלַאּפש יד ךרוד סױרַא טקוק ,להוטש ןופ ךעל

 : ןעמַאמ ןייז

 ..! ובדֹוב -- רע טיירש --- ֹוב ---

 םעד רַאפ ארומ בָאה ךיא ,יוא --- : ןעוויוא םייב עשָאווד םהיא טרעפטנע

 *! ןעמ ינוב,

 : רעכעה ךָאנ ןעיירש וצ דניק סָאד ןֶא טביוה

 ! ודובדובדוב ---

 ַא רַאפ סָאװ ,תולעּפתה רעטסערגנ רעד טימ עשַאװד ךיז טרעדנואוו

 יז יװ ױזַא ,ןעגיוא טימ םהיא ףיוא טקוק ; עלעבעב רהיא זיא קיתעמ םכח

 -נעדייל ַא טימ ןַאד םהיא וצ ךיז טפרַאװ ,ןעגנילשרעפ ןעלעוו םהיא טלָאװ

 "! םהיא ךיא לעװ ,טָא ,טָא, : יירשעג ןעכילטפַאש

 וצ רעדעיוװ ןָא יז טביוה ,ןָאהט םהיא טעוװ יז סָאװ ,טגָאזרעד טינ ןוא

 ןופ טרָאװ סעדעי גידנעהיצרעפ לָאמ סָאד ,ןעגניז ןּוא דנעה יד ןיא ןעשטַאמ



 2718 ןירבָאק ןָאעל

 םעד טימ רעטרעוו עטסָארּפ ענייז גידנעמערַאװרעד ןוא דעיל ןעכַאפנייא םעד

 ; ןעצרַאה רחיא ןופ עבעיל ןוא קילנ

 וינ'הּפוח רעד וצ טהעג וינעּפיצ וינעמהומ ,

 "! ןינעדיילדל-ל-ק רענערָאמאצאר א ןיא

 -םַאמ-םָאמ , : עלעכ'לוק לעה ןייז טימ רעטנוא רהיא דניק סָאד טפלעה

 ן'םיוא רעטנוא טצנַאט ,ךעלעטדנעה יד ןיא וצ טּפַאלק "! עפ-עּפ-עּפ ! םַאמ

 ע'תמא סָאד ,קילג סָאד ןוא ,גידעבעל זיא סע ,ךַאלהערפ זיא סע ןוא ,להוטש

 ,..דניק ןוא עמאמ םורַא דעיל עטסכילרעה ןייז ,ךיז טכַאד ,טגניז ,קילג

 זַא ,גָאטסרענָאד זיא טנייה זַא ,עשָאװד ,ךיז יז טנָאמרעד םיצולּפ ןוא

 -יילב רעד ןוא רושטינרָאפ יד רַאפ ןענהָאמ ןעמוק דלַאב טעוװ רָאטקעלַאק רעד

 ,הלודג ןוא קילג טימ טניישעג טשרע טָאה סָאװ ,רערהיא םינּפ רעגנוי ,רעכ

 -קעוו ן'םיוא טעּפמיא טימ קוק ַא טוהט יז .ןעקלָאװ א טימ ןעגיוצרעפ טרעוו

 ףךיז טקנוט ןעגיוא ערהיא ןיא ןוא ,סעיּפלעטנעמ ן'פיוא טהעטש סָאװ ,רעגייז

 ...טייקנעגָארטוצ ַא ,טייקגיחורנוא ןַא בָא

 ךאו עטצעל טָאה רע ...רע טמוק טייצ רעזעיד ןיא ...ןהעצ דלַאב ןיוש

 .,רלעג ןייק גָאטסרענָאד םעד ןעבעג טינ םהיא טעװ יז ביוא ,טגָאזעג רהיא

 והיא ...טנעס ןייק טינ ךיז ייב טָאה יז ןוא ..,רושטינרָאפ יד וצ רע טמהענ

 טעוו יז ....ןעטייברא וצ ןעביוהעגנָא גַאטנָאמ ןעטצעל טשרע טָאה ,קעשזד ,ןַאמ

 טגָאז יו ,ונ ...גאטסרענָאד גָאטכַארעביא ןעבעג ןענעק טשרע ,סע טסייה ,םחיא

 ,טנייה טינ םהחיא טלהָאצ יז ןעוו ,זַא ,ןערָאװשעגנ ךיז טָאה רע ? סָאד םהיא ןעמ

 ןיוש רַאלָאד גיסיירד ןוא ףניפ ,העוו ...! ןעמהענוצ רושטינרָאפ יד רע טעוו

 ןיא ןעמרַאוו םהיא לָאז רהָאי גיסיירד ןוא ףניפ זַא ,םעד ףיוא טלהָאצעגנייא

 ,ןעלהָאצוצסיוא ךָאנ רַאלָאד ןהעצפנופ רונ ...! שנעמנוא םעד ,תחדק רעשילעה

 ,'קעשזד ןוא רהיא רעסיוא ,רענייק ,ענעגייא רהיא רושטינרָאפ יד זיא ןַאד

 ? ןעמ טוהט סָאוװו ...רושטינרָאפ יד רעביא רהעמ ןעגָאז וצ ןעבָאה טינ ןעלעוו

 ןיא רעבָא טעענש ,בוטש ןופ דניק ן'טימ ןעגנַאגעגקעװַא טציא טלָאװ יז

 ףיוא ןעפערטנָא ,תומה ךאלמ םעד ,ךָאנ םהיא ןעק יז : רעדעיוו ןוא ןעסיורד

 רָאטסעלָאק רעד ןעוו זַא ,?יטש רעמיצ ןיא ןעציז וצ טסילשעב יז ...! ּפערט יד

 אטינ זיא רענייק זַא ,ןעניימ רע לָאז ,ריהט ןיא ןעּפַאלקנָא ןוא ןעמוק טעוו

 ...ןהעגקעווַא לָאז ןוא

 טרעה ,עפַאז ן'םיוא טרָא ןענידרעהירפ רחיא ףיוא רעדעיוו ךיז יז טצעז
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 ךיז טכַאד סע ןוא ,ּפערט יד ףיוא טינ טהעג רעצימיא וצ ,גיהורנוא וצ ךיז

 שיור רעדעי ...ריהט ןיא ןָא רע טּפַאלק טָאיטַא זַא ,טהענ רע זַא ,קר רהיא

 ףיוא גנַאג רעדעי ,רָאדירָאק ןיא םינכש יד ןופ טָארט רעדעי ,ןעסיורד ןיא

 -עטיצפיוא טציא יז טכַאמ ריהט רעד רעטניה ּפירקס ?יטש רעדעי ,ּפערט יד

 סיוא ,עמַאמ עכילקילג סיוא : ארומ טָאה יז ,עשָאװד ,ךיז טקערש יז ...ןער

 ..!רניק ַא יוו ,ךיז ןעהערפ סיוא ,ןעגניז סיוא ,"עלעבעב , םעד טימ ךיז ןעלעיּפש

 יד זַא ,רע ליוװ ,רָאטקעלָאק םעד ןענעו טינ דניק סָאד רעבָא טסייוו

 ,ךעלעטרנעה יד ןיא רע טשטַאּפ ,ןעלעיּפש רעטייוו ךיז םהיא טימ לָאז עמַאמ

 .לוק ן'פיוא טכַאל ןוא *1 עּפ-עּפ-עּפ ! םַאמ-םַאמ-םָאמ , : טגניז

 עזייב ַא םהיא וצ טכַאמ ,ןעגָארטרעּפ טינ עשַאװד טציא ןיוש סע ןעק

 ,ןערעטש םעד ןוא םינּפ םעד טשטיינקרעפ ,ליומ םוצ רעגניפ ַא וצ טגעל ,ענימ

 -ּפעש .ףיוה ַא יוװ ,ליטש ןוא דניק םוצ וצ ךיז טנייב ,גָאטהעוװ א סעּפע ןופ יו

 : יז טעצ

 ..:1 ג"גיגייווש ,ל-5דל-יטש ---

 טוהט ,םהיא טימ יוזא ךיז טלעיּפש עמַאמ יד זא ,עלעשזדרָאשזד טניימ

 עקנילבוּפ ,עקניכייוו ענייז טימ ךעלעגיוא יד טקעדרעפ ,לוק ן'פיוא ךַאל ַא רע

 ןייז ףיוא ךעלרעגניפ עטיירּפשוצ יד ךרוד ןעקוק ןעק רע זַא ,ױזַא ךעלעטדנעה

 -עגבָא טָאה עמַאמ יד זַא ,טחעזרעד רע ןעוו ןוא ןעגייווש עגר ַא טביילב ,ןעמַאמ

 ,ןעגיוא יד ןופ ךעלעטדנעה יד בָארַא רע טּפַאכ ,ריהט םוצ ּפָאק םעד טרהעק

 ךיז טהענרעפ ןוא ! םַאדַאמ : סיוא טיירש ,ן'עשָאװד וצ עלעזלעה יד סיוא טהיצ

 ...לערעטכעלעג ןרעבליז ַא טימ רעדעיו

 ן'רַאפ ּפוצ ַא סעכ טימ םהיא טוהט ,לעסיירט ַא עשַאװד ךיז טוהט

 : רענהייצ .יד ןעשיווצ סױרַא טעצּפעש ןוא ?לעדמעה

 ...1 קינ'סיעכהלדוצ ַאזַא ,ןערעוו וטסלָאז םוטש זַא --

 טהערפ ,רעכעה ךָאנ ךיז רע טכַאלוצ ,רהעמ ְךָאנ דניק םעד סע טלעפענ

 ...עלעקעלג ַא יו טגנילק לערעטכעלעג שידניק ןייז ןוא רעקרַאטש ךיז

 : עשאווד סיוא טיירש

 ,.! חצור רעד ,ןעכַאמ ךילקילגנוא טנייה ךימ טעוװ רע ,יוא --- |

 יףָאלש ןיא ןיירַא םהיא טגָארט ,?הוטש ןופ ּפַאכ ַא םהיא טוהט יז ןוא

 . .ןעפָאלש םהיא טסייה ןוא עלעגיוו ןיא ןיירַא םהיא טפרַאוו ,רעמיצ

 טביוה ןוא סיפ ןוא דנעה טימ ןעפראוו וצ עלעשזדרָאשזד ןָא טביוה
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 טעװ ןעסַאנ ףניפ רַאפ וליפא זַא ,ךיז טכַאד ן'עשָאווד זַא ,תולוק ענױזַא ףיוא

 י ...תולוק ענייז ןערעהרעד רָאטקעלַאק רעד

 ,דנעה יד ףיוא םהיא טמהענ ,עלעניוו ןופ קירוצ סױרַא םהיא יז טּפַאכ

 ...ןענייוו וצ ףיוא טינ טרעה רע ןוא

 ךיז יז טוהט ,ריהט םוצ וצ טהעג רעצימע זַא ,עשָאװד םיצולּפ טרעהרעד

 ...ןעיירש טינ לָאז רע ,טסורב םוצ טסעפ דניק סָאד וצ טקירד ןוא לעּפַאצ א

 -רעפ טהערד רע ...טקיטשרעפ ,ןעסירעגרעביא טרעוו ?וק ס'דניק םעד

 ר"ד ראפ ךעלעטדנעה ענייז טימ ךיז טעמעצש ,עלעזענ םעד טימ טלעפייווצ

 עמַאמ יד ןוא ,םעהטָא םעד ,?עכליימ סָאד ןעיירפעב ?יוװ ,טסורב ט'עמאמ

 רעמָאט ,ארומ טָאה ,טסורב רעד וצ רעטסעפ ןוא רעטסעפ ץלַא םהיא טקירד

 ...ןעיירש רעדעיוו רע טעוו

 ּבִא טערט ןוא לעּפַאצ א רעדעיוװ עשַאווד ךיז טוהט ..,ריחט ןיא ּפַאלק ַא

 םעד זַא ,טַאהעג ארומ טלָאװ יז יוװ טַארוקַא ,עטרעדורוצ ַא ריחט ןופ קירוצ

 ןוא ריהט ענעסָאלשרעּפ יד ךרוד ןעגנירדכרוד טינ ןעלָאז ןעגיוא סרָאטקעלַאק

 ,רליפח ,טציא ;ךיז וצ רעטסעפ ךָאנ דניק םעד טקירד יז ןוא --- יז ןהעזרעד

 ..ןָאהט סּפיּפ ַא טינ רע לָאז

 רעטניהא סיוא טיירש עמיטש-ןעיורפ עבָארג ַא ןוא -- ּפַאלק רעטייווצ ַא

 | : ריהט רעד

 ? טרַאּפשרעּפ טרָאד ךיז רהיא טָאה סָאװ ,םולבנעזָאר סעסימ --

 | ! רימ טנעפע

 --.ראָאלמ ןעטייווצ ןופ סמָארבייא סעסימ : םיטש יד עשאווד טנעקרעד

 ךלַאב .רָאטקעלַאק רעד טינ זיא סע סָאװ ,הליחתכל ךיז טהערפרעד יז ןוא

 רָאנ ןעּפַאלק וצ הּפצוח ַאזַא : סעכ ףיוא ןעטיברעפ דיירפ עזעיד טרעוו רעבָא

 ןעטימ ןיא ןיירַא טמוק רָאטקעלַאק רעד זַא ,ןייז טעוו סָאװ ,ריהט ןיא טציא

 ,יז טעװ ןעבעלרעד טינ ,?עּפעט ַא ןעהייל ןעמוקעג אמתסמ ...! ? ןענירעד
 ... ןעגיוא ענעכָאטשרעפ ענױזַא ,ןענעפע רהיא לָאז יז

 ,..טסורב רעד וצ טקירדעגוצ דניק םעד טימ טעב רעד ףיוא ךיז יז טצעז

 ..ֿפיטש רעדעיוװ טרעוו סע ןוא ריחט ןופ קעװַא טהעג הנכש יד יו ,טרעה
 טנעיל ,ןעפַאלשעגייא ...? דניק סָאד טוהט סָאװ : ּפַאכ ַא ךיז יז טוהט םיִצולּפ

 -ןיײרַא םחיא ףרַאד ןעמ .ליטש ןייז טעוװ טציא ,טָאג קנַאד א ,ונ ,גיהור יוזא

 ...עלעגיוו ןיא ןענעֿכ
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 ןענעלקעװוַא ליווװ ,טסורב ןופ דניק סָאד קעװַא גיטכיזרָאפ יז טמהענ

 - ןהֶא םיצולּפ ןהעטש טביילב ןוא קוק ַא םהיא ףיוא טוחט ,עלעגיוו ןיא םהיא
 טימ ,גיד'ארומ יױזַא רהיא ףיוא טקוק ,יולב זיא ?'םינּפ ס'דניק סָאד : ןושל

 ...פעכעליימ ןעטעמעצשרעפ ַא טימ ןוא ,ךעלעניוא עטצַאלנרעפ

 טָאה ,"עלעבעב ,עלעשזדרָאשזד, :ןעיירש וצ ןעביוהנֶא עשַאוװד ליוו

 ,טלהיפ ןוא רעטרעוו ןהֶא טּפוצ ןוא םהיא יז טלעסיירט .טינ ?וק ןייק יז

 ,..םענייאניא דניק ן'טימ לַאפ א יז טוהט טָא-טָא זש

 -רעפ ַא יו ,טגעיל ,רבא ןייק טימ רהיר ַא טינ טוהט רעבָא דניק סָאד

 ...ןעגיוא עטצַאלנרעפ ןוא ?ליומ ןעטעמעצשרעפ ַא טימ ,רעטרעווילג

 ןעּפַאלק סעזעיד ןוא ריחט ןיא קרַאטש ןָא ןעמ טּפַאלק טייצ רעזעיד ןיא

 ; לוק רהיא טימ טינ ןעיירש וצ ןָא טביוה יז ןוא ,ךיז וצ ן'עשָאווד טגנערב

 ...| עלעבעב ןיימ טעװעטַאר .,..! עמַאמ ,יוא ! עמאמ ,,יוא ---

 םעד טיט ריחט רעד וצ ףרָאװ א ךיז יז טוחט יירשעג ןעזעיד טימ ןוא

 ..יז טנעפע ןוא דנעה יד ףיוא דניק

 ,דנַאה ןיא לעכיב ַא טימ ןַאמ רעגנוי רעכיוה ַא ןיירַא טמוק

 : ננולפייווצרעפ ןוא קערש רַאפ ענושמ בלַאה ,עשָאוװד םהיא וצ טיירש

 ...| טקיטשרעד םהיא בָאה ךיא ,דניק ןיימ טעװעטַאר --

 ַא רע טוהט רעבָא דלאב ,טלעמוטוצ לעסיב ַא ןַאמ רעגנוי רעד טרעוו

 ,ֿפעבעליימ סָאד רעסעמ ַא טימ םהיא טנעפע ,דנעה ערהיא ןופ דניק סָאד ּפַאכ

 םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא ,רעטסנעפ סָאד טנעפע ,רעטסנעפ א וצ וצ םהיא טנַארט

 יד ןוא ןעּפיל יד ןַאד ,ךיז ןענעוועב וצ עלעצרעה סָאד דניק םייב ןָא טביוה

 ןָא טלעטש ,ךעלעגיוא יד טנעפע ,ּפילכ ַא ןוא ץפיז ןעפעיט ַא טוהט רע ...ןעגיוא

 .ןענייוו וצ גיד'תונמחר ןָא טביוה ןוא ךעלעּפיל יד

 סָאד ךיז וצ ּפַאכ ַא טוחט ! טבעל רע ,טנייוו רע : עשָאװד ךיז טהערפרעד

 : ט'הנעט ןוא ,החמש ןופ ןיילַא טנייוו ,םהיא טסוק ,דנעה יד ףיוא דניק

 טינ ןעוו ...טקישעגוצ ךייא טָאה ןיילַא טָאג ,רָאטקעלָאק רעטסימ --

 רעטונ ַא ,יוא ...טַאהעג טינ עלעבעב סיז ןיימ טציא רשפא ךיא טלָאװ ,רהיא

 ! רָאטקעלַאק רעטסימ ,דניק ןיימ ןוא רימ רַאפ רהיא טייז ךןאלמ

 "ַארעג טָאה רע זַא ,קנַאדענ רעד : ןַאמ רעגנוי רעד ךילדנייופ טלעכיימש

 ,טסילשעב רע ...ןעלהיפעג עטוג המשנ ןייז ןיא ףיוא טקעוו ,דניק סָאד טעוועט
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 רעסעב טעוװו רע זַא ,דלעג ןייק ןעטעב טינ רהיא ייב רע טעוװ טציא זַא

 ...,סױרַא טהעג רע ןוא ןעמוק רעטעּפש

 ירעמ ךיוה טימ ריילקיזיוה ַא ןיא ןיירַא טפיול ןעגעקטנַא ןופ הנכש ַא

 ...דנעה עטיור ,עסַאנ טימ ,לעברַא עטרעשַאק

 ? םולבנעזָאר סעסימ ,יירשעג ַא רַאפ ןעווענ סָאד זיא סָאװ ---

 :לוק ןיא ןערהערט טימ טרעפטנע עשָאווד ןוא

 טינ רעיש ךָאד בָאה ךיא ?ןיקסַאר סעסימ ,רהיא טנערפ סָאװ ---

 ,טסורב רעד וצ ןעמונעג םהיא בָאה ךיא .ןעלעשזדראשזד ןיימ טגידניזרעפ

 רעיש זיא רע טשרע ,טפָאלש רע ךיא ןיימ ,ליטש וצ זיא רע סעּפע ךיא העז

 טהעז ...טעװעטַארעגבא םהיא טָאה רָאטקעלַאק רעד .ןערָאװעג טקיטשרעד

 -סיוא ףיוא רושטינרָאּפ ןעמהענ ןעמ ףרַאד ..,? ?יוו טָאנ זַא ,טסייה סָאװ ,רהיא

 ..,דניק ןייד ןעװעטַאר ןעמוק לָאז רָאטקעלַאק רעד זַא ,ןעלהָאצוצ

 יטנע --- ...ךַאז עטרעשַאב ַא עקאט זיא סע ? רהיא טניימ ןעד סָאוו ---

 ,הנכש יד טרעפ

 .קרָאו ןינ -- 1897 ,יגוו



 .תמא רעד

 ןיא ,סייח זיא ןעסיורד ןיא .גָאט ןעבלַאה ךָאנ רעיפ זיא רעגייז רעד

 | | ...טקיטש בוטש

 סיוש ן'פיוא טלַאה ,םור טנָארפ ןיא רעטסנעפ םענעּפָא ןַא ייב טציז ינעפ

 עגידכעלייק ,עניילק עכילבעילַא זיא יז ,טמיוז ןוא ?עדיילק עשרעדניק ַא

 טימ ,ןעגיוא עדנעשטסילב ,עצרַאװש ,עסיורג טימ ,24 רהֶאי ַא ןופ עקטענורכ

 ןעלאפ ראָאה ,ךעּפ יו ,עצרַאװש .לעזענ ןעסיררעפ ַא טימ ןוא לעכליימ ןיילק ַא

 יז .ןערעטש ןעגיצנַאלג ןוא ןעטַאלג ,ןעלָאמש ן'םיוא טנערָאפ ןופ רהיא ייב

 -רעפ טגניז ,לעדיילק רעשרעדניק רעד וצ ןעגיובענוצ לעסיב ַא ּפָאק םעד טלַאה

 ,טמייז ןוא זָאנ ן'רעטנוא עידָאלעמ ַא סעּפע טכַארט

 -- דניק גיצנייא-ןייא רהיא --- יסקַאמ רעגערהָאי-רעיפ רעניילק רהיא

 ,רעטָאפ ןייז ייב יו ,ראָאה עטיור טימ עלעגניא רעטרַאצ ,רערָאלק ,רעסייוז ַא

 בוטש ן'רעביא םורַא טפיול ,סיפ יד ןעשיווצ םורב ַא ןופ ןעקעטש ַא טלַאה

 קירוצ רעמיצ-פָאלש ןופ ,רעמיצ-פָאלש ןיא ךיק ןופ ,ךיק ןיא םור-טנָארפ ןופ

 ..."!ּפַארעג ,יזרָאה ,ּפַארעג , : טיירש ןוא טפיול --- םור-טנָארּפ ןיא

 -ענניײרַא זיא בוטש ןיא ןוא ,טנעפעעג ךיז טָאה ךיק רעד ןופ ריהט יד

 | .סיררָאמ ,ןַאמ ס'ינעפ ןעמוק

 ןעגנַאפ א טימ ,28 רהָאי ַא ןופ ןַאמ רעגנוי רעלָאמש ,רעכיוה ַא זיא רע

 ןיא רע ...ראָאה עטיור טימ ןוא ,ךעלקניירּפש-רעמוז טימ ?ופ ,םינּפ ןעלעג

 .ןעזָאלבעגנָא ,זנורב ןעמוקעגניירַא

 ,יסקַאמ םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאוװ ַא ךיז טָאה -- !ַאּפַאּפ ! ַאּפַאּפ --

 | ? ידנעק ןיימ זיא ואוו ,עלעּפַאּפ --- ,ןעקעטש ןייז ףיוא גידנעטייר
 ןעמחענטימ ךיד לעװ ךיא ,ןָאהטנָא עמַאמ יד ךיד זָאל ,יסקַאמ ,םוק ---

 . ..ידנעק ןעפיוק ריד לעוװ ןוא קרַאּפ ןיא

 -רעפ יז ; ןעגיוא עטרעדנואוורעפ ,עסיורג טימ ןַאמ רהיא ןָא טקוק ינעט

 טגערפ ךָאד .ּפַאש ןופ ןעמוקעג הירפ ױזַא זיא סירָאמ םורַאװ ,טינ טחעטש
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 ןוא טייברַא רהיא ףיוא ןעגיוא יד רעטנורַא רעדעיוו טזָאל ,טינ רָאג םהיא יז

 ...טמיוז ןוא טמיוז

 ענייז טימ םורַא טּפַאכ ,טייז ַא ןָא ןעקעטש םעד ףרָאוװ ַא טוהט יסקַאמ

 טיירש ןוא עלעּפעק ןייז וצ טעילוט ,עינק ס'רעטָאפ םעד סמערָא עשרעדניק

 ןוא ?עּפע ןוא ? דאלָאקָאשט ןעפיוק רימ טסעוו ,ַאּפַאּפ ,אי ַא : תולעּפתה טימ

 בעיל םעס ל?עקנָא ןוא ,ךיד בעיל ךיא ,ַאּפאּפ דוג ַא טזיב וד 4 ךיוא סענַאניּפ

 ,לעקנָא דוג ַא ,אּפַאּפ ,ָאיֵא ,עלעדרעפ א ןעגנערב רימ טעװ רע .ךיוא ךיא

 ...9 םעס לעקנָא

 ,ןָאהטנָא ךיד עמַאמ יד זָאל ,דניק ןיימ ,טיירדללָא ,טיירדללַא ---

 םורָאװ, : ןעגערפ טלָאװעג טָאה יז) ? ןהעג םהיא טימ עקַאט וטסליוו ---
 רענייא ךיז ןעטלַאהרעפ רעייז ןוא "? טייברַא רעד ןופ הירפ ױזַא טנייה וטזיב

 סרעפטנע ןוא ןעגַארפ עצרוק ערעייז ןיא ,ןעקילב ערעייז ןיא ,ןערעדנַא םוצ

 .(טייקנעגנואווצעג ןוא טיײקטלַאק עסיוועג ַא טלהיפעג ךיז טָאה

 טָאה --- ,ןעגינעגרעפ לעסיב א ןעבָאה ךיוא ךָאד געמ ךיא ,אי ,אי ---

 טָאה ןוא ,ןָאהט ךָאטש ַא ןעלעוו יז טלָאװ רע יו ,ןָאט אזַא טימ טגָאזעג רע

 ...ןעגינעגרעפ ןעגידלושנוא ןַא -- טגעלעגוצ

 - ףיז ןעגיוא עדנעשרָאפ טימ טָאה ןוא עפָאז ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה רע

 | ,םינּפ ס'יורפ ןייז ןיא ןעסעגעגנייא

 ,טנערפעג יז טָאה -- ? ןהעג םהיא טימ וטסליוװ ןיהואוו ---

 רשפא זיא ריד ? םורַאװ .קרַאּפ טירטס ןָאסקעשזד ןיא ,קרַאּפ ןיא ---
 | | ? םהעגעגנַאנוא

 ן'טימ ןָאהטעג קירד ַא טָאה ןוא טדערעגסױרַא יז טָאה -- !ךא --
 -עיל ןיימ ,ןעגעווטעניימ ןופ : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ יז יו טַארוקַא ,עציילּפ

 ,...טסליוו וד ןיהואוו ,ןהעג וטסנעק ,רעקניב

 טָאה ,רוגיפ רעצנַאנ רהיא ןיא טייקליופ א טימ ןענַאטשענפיױוא זיא יז

 ...רעדיילק ס'דניק םעד ןעכוז ןעמונעג

 ,..טעה סיינ ןיימ רימ ביג --- יסקַאמ ןעירשעג טָאה --- ! ַאמַאמ --
 ןעמונעג ןוא רעטָאפ ןעבענ עפָאז ן'פיוא טצעזעגקעוַא םהיא טָאה יז

 - ,ךעלסיפ יד טימ טכַאמעג ,לערמעה ןייא ןיא ןעסעזעג רע זיא דלַאב ,ןָאהטנָא

 רעטָאפ ן'טימ ןעלעיּפש ןעמונעג טָאה ןוא עפאז ן'פיוא ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה

 טָאה רעטָאפ רעד .ךיש ענייז טכוזעג רעמלַא ןיא טָאה רעטומ יד ןענַאוו זיב
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 ַאפָאז ן'רעביא ןעפרָאװעגמורַא ךיז ,טכאלעג טָאה יסקַאמ ,טלעציקעג םחיא

 טימ טעוװעגירדעג טָאה ןוא ,ךיוב ן'פיוא ןעקור ןופ ןוא ןעקור ן'פיוא ךיוב ןופ

 ןעוועג זיא רעטכעלעג ןייז רעבָא ,טכַאלעג ךיוא טָאה רעטָאפ רעד .ךעלסיפ יד

 ...רעטקיטשרעפ ַא ,רעזעוורענ ַא

 ןיא ןוא ,ךיש יד טעליּפשרעפ טָאה ,ן'יסקַאמ ןָאהטעגנָא טָאה רעטומ יד

 ...םהיא ןעמאקרעפ ןוא ןעשַאװ ןעשטיק ןיא סיורַא םחיא טימ

 ענייז טימ טקוקעג טָאה רע .ןעגיוא יד טימ טיילנעב ייז טָאה סירָאמ

 רע יו ,טַארוקא ,יורפ ןייז ןופ עילַאט עקנַאלש יד ףיוא ןעטניח ןופ ןעגיוא

 ךַאֹס ַא גירעיורט טָאה ,דנעה ס'נעצימיא ןופ ןערוּפש טרָאד ןעכוז טלָאװ

 רעד םורַא ,ןהעזרעד עקַאט טרָאד טלָאװ רע יוװ ,טַארוקַא ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג

 ..ןָאהטעג ץפיז ַא טָאה רע ןוא ,ןערוּפש עכילקערש יד עילַאט

 ,ךיז טכַאד ,םהיא סע טלָאװ ,סיוועג ףיוא ןעסיוו סע לָאז רע ןעוו ,ךא

 ...ןַאד עדנע ןא ,ףוס ַא ןעמונעג טלָאװ סע ! טעשטומעג טינ ױזַא

 טרער טייהנעזעװנַא ןייז ןיא .ןעריקסַאמרעפ טוג ױזַא ךיז ןעק יז רעבָא

 ,ליטש ױזַא ךיוא ןַאד זיא "רע, ןוא ...טינ "םהיא , טימ רָאנ ,ךיז טכַאד ,יז

 ...גידנעטשנַא ױזַא

 טניואוו סָאװ ,ןַאמסדנַאל ַא רערהיא -- ןַאמ רעננוי ַא זיא "רע , רעד
 יז ייב

 ןֶא טייצ רעד ןופ ; ַאקירעמַא ןיא ןעמוקעג רע זיא קירוצ רהֶאי ייווצ טימ

 סירָאמ טָאה טייז רעד ןופ ,דֹרָאב רַאפ ייז טלהָאצ ,ןע'סירָאמ ייב רע טניואוו

 טימ "עבעיל , ַא טרהיפעג זייוולעדיימ טָאה ינעפ ןייז זַא ,טרעהעג גנַאל טינ

 ןייז ןיא .ןעהור טינ רע ןעק ןָא טייצ רעד ןופ ןוא ,ןַאמ ןעגנוי ןעבלעז םעד

 ןוא טכוז רע .יורפ ןייז ףיוא דשח רערעװש ַא טקעוװרע ךיז טָאה המשנ

 ...ןעפָא ןעטערטוצסיורַא הטומ ןייק טינ טּפַאכ םהיא ייב ,טייז רעד ןופ טשרָאפ

 ןייז ןעזָאלרעפ לָאז רענעי זַא ,בייוו ןייז ןענָאז וצ ארומ סעּפע יװ טָאה רע

 ,..תמא םעד ןענָאזסױרַא םהיא ןַאד בייוו יד טעוװ רעמָאט ,ארומ טָאה רע .זיוה

 ...! תמא רעד ןייז לָאז סָאד זַא ,העוו חֶא

 ךֶָאד טבעיל רע ,ךילקערש וצ ןעוועג טלָאװ סָאד ,ןיינ ...{ ?תמא רעד

 ..! ? יורפ עשלַאפ אזא ינעמפ זיא עשז-יוש .,,ױזַא רהיא

 ,ןעריצַאּפש קעװַא דניק סָאד ןוא ןע'םעס טימ ינעפ זיא טכאנ ייֵב ןעטכענ

 ןעמוקעג ןוא םורַא העש ַא ןיא קירוצ טמוק יז זַא ,ןע'סירָאמ טנָאזעג טָאה יז
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 קעיס

 ןוא !!!!העש רעיפ --- 12 ןינ 8 ןופ .,.טכַאנ ייב 12 ךָאנ םייהַא יז זיא

 ןענייז ןעגיוא ערהיא םורא ןוא טגערענפיוא ןעוועג יז זיא ,םייהַא גידנעמוק

 ...טנייוועג ןעבָאה לָאז יז יו ױזַא ,ןעסַאּפ עטיור ןעוועג

 "ןמעג םהיא טָאה סע ...ןעפָאלש טנעקעג טינ רע טָאד טכַאנ עצנַאג ַא

 -נעלהיפ ןוא ...טפַאשנעדייל ערעסערג ךָאנ ןוא טכוזרעפייא עכילקערש טעשט
 לענענ ענייז טימ ךיז ןעסעניירַא טלָאװעג םהיא ךיז טָאה ,ךיז ןעבענ יז גיד

 טולב ן'זיב יז ןעסייב ןוא ןעסייר ןוא בייל רהיא ןיא רענהייצ ענייז טימ ןוא

 טָאטשנָא רעבָא "? ךימ וטסעשטומ סָאװ רַאפ ,ןלזנ ,ינעפ ,ינעפ , : ןעיירש ןֹוא

 -טרעצ ,עטונ רהיא וצ ןעדייר ןוא ,ןעשוק ןוא ןעטעלג ןעמונעג יז רע טָאה םעד

 | ...רעטרעוו עכיל

 זומ רע .ןעטייברַא טנעקעג טינ רע טָאה ּפַאש ןיא גָאט ןעצנַאג ַא טנייח

 וצ ןעוועג בשימ ךיז טָאה רע ..,! טלעו רעד ןיא טלַאה רע ואוו ,ןהענרעד

 ..,ןיסקַאמ ןייז ןופ סע ןהעגרעד

 וצ ןעקור ן'טימ טחעטש יז .דניק ןוא רעטומ רעד ףיוא ךיק ןיא טקוק רע

 רעסייוו רעד .טלעטשרעפ יז ןעכלעוו ,ןיסקַאמ וצ םינּפ ן'טיס ןוא םהיא

 זעיצארנ וצ ךיז טניוב יז ,רעּפרעק ןעקנַאלש רהיא םורַא ףייטש טּפַאכ רעּפַאר

 ,ל'םינּפ ןערָאלק ןייז ךוטדנַאה ַא טימ םהיא טשיװ ןוא דניק םוצ

 :טיירש ןוא ךיז טרהעק ןוא ךיז טהערד ,גידלודעגנוא טהעטש יסקַאמ

 יו לְּכָא סטאד ,ללֶא סטאד ,

 דיירפ עכילקילג ַא .סעּפע םהיא טנָאז ,רעיוא ןייז וצ וצ ךיז טניוב יז

 עיולב עסיורג ענייז ןיא בא ךיז טלעגעיּפש ,?'םינּפ ןייז רעביא ךיז טסיגוצ

 .ןעניוא

 ,מַארעג , :ןעיירש לע ךיא ? ָאיִא ,אמַאמ ,עלעדרעפ םענהעש ַא --

 ,םעס לעקנָא יו ,יזרָאה ַא ןעפיוק ךיוא רימ טעוװ אּפַאּפ ןוא "! ּפַארעג ,יזרָאה

 | ? ַאמאמ ,איא

 .החמש ןופ ךעלסיפ יד טימ רעטנוא טגנירּפש דניק סָאד

 טהעג ןוא גידלודעגנוא סירָאמ טגערפ --- ? גיטרעפ ןיוש רע זיא --

 ולא .ךיק ןיא ןיירַא

 ןעגיוא יד ,ןענָארטוצ רחיא ייב זיא םינּפ רעד .סיוא ךיז טכיילג ינעפ

 טכוז יז .טעה ס'דניק םעד ןעכוז ןָא טביוה ןוא טינ טרעפטנע יז ,גיחירנוא
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 ענעיורטש ם'דניק םעד .ךיק ןיא ןוא רעמיצ-פָאלש ןיא ,םור-טנָארּפ ןיא

 .קָאװצ א ףיוא ןעביוא ןופ ךיק ןיא טגנעה עקטעה

 .יז טהעזרעד יסקַאמ

 רע טיירש -- ! טעה עיינ ןיימ זיא טא ! ַאמַאמ ,ַאמַאמ ---

 וצ טהעג יז ,ן'יסקַאמ ףיוא ןָא טוהט ןוא טעה יד בָארַא טמהענ סירָאמ

 עטרַאצ עכייוו ערהיא טימ ןָא .טזיורק ,לעּפעק ןייז ףיוא רהיא טכיררעפ ןוא

 א יז טיג םעדכָאנ ...ןערעיוא יד ןעבענ ןעטייז עדייב ןופ ןעקָאל ענייז רעגניפ

 : טגָאז ןוא טייז רעד ןופ ןע'סירָאמ ףיוא קוק

 "עג טכַאנרַאפ רימ ןעטלָאװ ,ןעגנַאגעג טינ רעטציא טסלָאװ וד ןעוו ---

 ...ןעמַאזוצ ןעגנַאג

 : דניק םוצ ךיילג ךיז טדנעוו ןוא זָאנ ן'רעטנוא סירָאמ טכַאמ ,םה ---

 ! םוק ןוא "יַאב דונ, : ַאמַאמ רעד נָאז ,יסקַאמ

 ןוא לעּפעק ןייז טסייררעּפ ,יסקַאמ סיוא טיירש --- ! ַאמַאמ ,יַאב דוג ---

 ! שוק ַא ,ַאמַאמ ,שוק ַא --- : ךעלעּפיל ענייז ןָא טלעטש

 ...שוק ַא םחיא טוהט יז | 

 ןעבענ ןענַאטשעג טונימ ענינייא זיא יז .סױרַא ןענייז דניק ן'טימ סירָאמ

 סעּפע וצ ךיז לָאז יז וו ױזַא ,ּפָאק םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ טבַאדטרעמ ריחט

 טסוקעגסױרַא טָאה ,םור-טנַארפ ןיא ןעפָאלעגניירַא יז זיא םעדכָאנ ; ןערעהוצ

 ןעגנַאגעג ןענייז ן'יסקַאמ טימ סירָאמ .ןעסיורד ןיא רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד

 ַא .םצעזעג ךיז טָאה יז .ןעדנואוושרעפ ייז ןענייז דלַאב ,רַאוטָארט ן'פיוא

 עפעיט ערהיא ןוא טסורב רחיא ןופ ןעסירענסױרַא ךיז טָאה ץפיז רערעווש

 .םסגנַא טימ ךיז רַאפ ןעקוק ןעמונעג ןעבָאה ןעניוא עצראווש

 םינ ןעוועג זיא קרַאּפ טירטס ןָאסקעשזד זיב גנוניואוו סע'סירָאמ ןופ

 ,ךעלזייה עצרוק עלעה ענייז ןיא ,יסקַאמ רעניילק רעד .ןעסַאג עכילטע רונ ,טייוו

 זיא סָאװ ,עקטעה ענעיורטש ןייז טימ ,ןעביוא ןופ לעטסייוו רעסייוו ַא טימ

 זיא ,לע'םינּפ ןעכילהערפ ַא טימ ,עצינליטַאּפ ן'פיוא טקוררעפ רהיא ייב ןעוועג

 ,ךעלסיפ יד טימ טצנַאטעגרעטנוא טָאה ,ןע 'סירָאמ רַאפ סיוארָאפ ןיא ןעפָאלעג

 .ךעלטדנעה יד טימ טכַאמעג טָאה

 לופ ,ּפָאק םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ ןעטניה ןופ ןעגנַאגעג זיא םירָאמ

 .ןעקנַאדעג ערעטמניפ טימ

 רעד זַא ,ןייז טעו סָאװ ? יִסקָאמ ךרוד תמא םעד ןעמ טהעגרעד ױזַא יו
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 -סיוא ךיז טעוו ,טסורב ןייז ,םערָאװ ַא יו ,טעשטָאט סָאװ ,דשח רעכילקערש

 ....! ןייז טינ ןעק סע ,ךילגעמנוא זיא סָאד ,ןיינ ,ןיינ ,הֶא ....תמא זיא ,ןעזָאל

 לָאמַא ןעוועג ןעֹד רע ןיא ? םהיא וצ יז טָאה סָאװ ? סָאװ רַאפ ,שמייטש

 -טערהיא ןופ רונ טעװעצַארּפ רע ,טײברַא רע ,ךיז טכַאד ? רהיא וצ טכעלש

 ...ןעבעגעגבָא רהיא רע טלָאװ ,ךיז טכַאד ,ענייז המשנ יד ...ןעגעוו

 טלעטשעג ךיז טָאה יסקַאמ ;לעקנייב .ַא ףיוא טצעזעג ךיז טָאה סירָאמ

 .עינק ענייז ןעשיווצ

 'שצמורַא ןעבָאה ןעיורפ ענינייא ; ןעשנעמ גינעוו ןעוועג זיא קרַאּפ ןיא

 ...רעוויר רעד טעשטשילבעג טָאה ןעטייוו ןופ .סעשזדעירעק ןיא רעדניק טרהיפ

 ,ןעטייז עֶלַא ןופ ,ןעטימ ןיא ,רעוויר ןעדנעשטשילב םעד ןופ סעגערב יד ייב

 ,עסייוו ,עיולב ,עטיור ,ןעפיש-ףּפמַאד ןעגנַאגעג ןענייז ןעטייז עֶלַא ןיא ןוא

 ן'פיוא ןעמיווש סָאװ ,רעזייה עסיורג יו ,ןהעזעגסיוא ייז ןעבָאה ןעטייוו ןופ ןוא

 .רעסַאוװ

 .ןעגיוא עגיהטומנוא טימ דניק ןייז ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה סירָאמ
 -- לוק ןעטנערענפיוא ןַא טימ טדערעגסורַא רע טָאה --- יסקַאמ --

 ? בעיל ךימ טסָאה וד ,יסקַאמ

 -עגנָא ךיז טָאה ,רעטָאפ ןייז ףיוא ךעלעגיוא ענייז ןעסיררעפ טָאה יסקַאמ

 -טנעעג טָאה ןוא עינק סע'סירָאמ ףיוא סנעניובנעלע עדייב ענייז טימ טנעל

 : טייקגיטפַאהבעל רעשרעדניק ַא טימ טרעפ

 ? עלעדרעפ ַא ןעפיוק רימ טסעוו .בעיל ךיד בָאה ךיא ,ַאּפַאּפ ,רוש ---

 וטסָאה עמַאמ יד ןוא --- :ּפָאק ן'טימ ןָאהטענ ךַאמ ַא טָאה סירָאמ
 | ? יסקַאמ ,בעיל

 ,עלעדרעפ ַא וד ןוא ,עלעדרעפ ַא ןעפיוק ךיוא רימ טעװ לעקנָא רעד ---

 ,..."! ּפַארעג ,יזרָאה ,ּפַארעג, : ןעיירש ?עוו ךיא ,ךעלעדרעפ ייווצ ןייז טעוז
 / ,סירָאמ טגערפעג רעדעיוװ טָאה --- ? ַאמַאמ יד בעיל וטסָאה ---

 טָאה -- ,םעס לעקנָא בעיל ןוא ךיד בעיל ךיא ,ַאמַאמ יד בעיל ךיא ---

 .טייקטסנרע רעסיורג ַא טימ יסקַאמ טדערעגסיורא םעהטָא ןייא ןיא

 ...? ן'ַאמַאמ יד רעדָא ךימ ,בעיל רהעמ וטסָאה ,יסקַאמ ,ןעמעוו ןוא ---

 ; רעהירפ יוװ ןָאט ןעבלעז םעד טימ טרעפטנעעג טָאה יסקַאמ ןוא

 ,םעס לעקנָא ןוא ַאמַאמ יד ןוא ךיד בעיל ךיא ---
 ?יסקַאמ ,םעס לעקנָא בעיל וטסָאה סָאװ רַאפ ---
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 -ענוצ טָאה .יסקַאמ ןוא --- ,עלעדרעפ ַא ןעפיוק רימ טעוו םעס ?עקנָא --

 .בעיל ךיוא ךיד בָאה ךיא ,עלעדרעפ א וד ןוא -- : טנעל

 ןעזָאלעגרעטנורַא טָאה ןוא ןערָאװעג ןעניװשנַא עלייוו ַא ףיוא זיא סירָאמ

 | .ּפָאק םער

 טַארוקא ,לוק ךעלגירעזייה ַא טימ טדערעגנפיורַא רע טָאה -- יסקַאמ ---

 ,םעס לעקנָא רעד ...רעד טָאה ,יסקַאמ --- : ןענערב םהיא טלָאװ זלַאה ןיא יו

 ריד -- ןעמָאנ ןייז רעטציא טדערעגסױרַא סינרעטַאמ טימ טָאה רע --

 ? ידנעק ןעטכענ טפיוקעג

 .יסקַאמ טרעפטנעעג טָאה --- דַאלָאקָאשט ---

 ? דַאלָאקָאשט ךיוא עמַאמ רעד ןעבעגעג רע טָאה ---

 רע טָאה רימ ןוא עמַאמ רעד ןעבעגעג רע טָאה דַאלָאקַאשט עלופַא ---

 ? ַאּפַאּפ ,ָאיֵא ,לעקנָא דוג ַא ,דַאלָאקָאשט עלופַא ןעבעגענ ךיוא

 ? יסקַאמ ,ןעסעזעג רהיא טייז ואוו ---

 ןיא ל'רעגניפ ַא טרַאּפשעגנירַא טָאה ,ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה יסקַאמ

 טָאה רע ןוא שימלעש ןעקוק ןעמונעג ןעבָאה ןעגיוא עיולב עפעיט ענייז ; ליומ

 .סעקציײלּפ יד טימ ןָאהטעג הערד ַא

 ? יסקַאמ ,וטסגייווש סָאװ ---

 .ןעצרַאה ןיא ןָאהטעג ּפַאלק ַא טָאה ןע'סירָאמ

 "סױרַא ,ליטש טדערעגסױרַא יסקַאמ טָאה -- ןעגָאז טינ לעװ ךיא --

 .ןעגיוא יד גידנעזָאלבָארַא ןוא ?יומ ןופ רעגניפ םעד גידנעמהענ

 ַא טימ טנערפעג רעטָאפ רעד טָאה --- ? ןעגָאז טינ וטסעוו סָאװ ---

 ,לוק ןענידרעטיצ

 ןייק ןעמיױק טינ רימ טעװ םעס לעקנָא ;ןעגָאז טינ לעװ ךיא --

 ...עלעדרעפ

 ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה רע ;חמ ןיא ןָאהטעג ןערב ַא טָאה ןע'סירָאמ

 .דנַאה ן'רַאפ ן'יסקַאמ

 ןעבָאה ןעּפיל ענייז ןופ ןעלקניוו יד ןוא טגָאזעג רע טָאה -- יסקַאמ --

 ךיא ,דניק ןיימ ,יסקַאמ -- : גָאטהעװ ןעכילקערש א ןופ יו ,טמירקעגסיוא ףיז

 ןייד ןעגייל טינ טסרָאט וד ,גָאז! עלופ א ,ךעלעדרעפ עלופ ַא ןעפיוק ריד לעוו

 ! ַאפַאּפ

 ...? ַאּפַאּפ ,ךעלעדרעפ ייווצ ןעפיוק רימ טסעוו --
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 גירעזייה ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ...גָאז רָאנ ,,אי ,אי ,דניק ןיימ ,אי --

 ַא טצכערקעג ןוא טרעטיצעג ןעצרַאה ןייז ןיא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 טָאה עמַאמ ןייד זא ,טינ רונ ...! גָאז ,יסקַאמ ,סָאד טינ רונ : עמיטש עמייהעג

 ...! ַאּפַאּפ ןייד ךילקילננוא טינ ךאמ ...םענעי טימ ןָאהט וצ טאהעג סעּפע

 ?ַאפַאּפ א ןענייל טינ רָאט ןעמ ,אּפַאּפ ,טיִא ,ןענָאז ריד לע ךיא --

 טאה -- ...1 ףעלעדרעפ עלופ ַא ןעפיוק רימ טסעוו וד ...יִאב דוג א ןייז לעװ ךיא

 .רעטָאפ ןייז וצ ךיז גידנעצסַאל ,יסקַאמ טגָאזעג

 ...! יסקַאמ ,עשז-גָאז ,ונ ---

 ,ןעגָאז לע ךיא --

 ?ָאד טָא ? ןעוועג ןעטכענ רהיא טייז ואוו --

 .ַאפַאּפ ,ָאד טָא ,אי ---

 ? עמַאמ יד ןָאהטעג טָאה סָאװ ---

 : טייקגיטפַאחבעל טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה יסקַאמ

 ,טנייוועג בָאה ךיא ןוא טנייוועג טָאה עמַאמ יד --

 ,...1 ? טנייוועג --

 -וועקנעה ַא טימ ןעגיוא יד טשיוװעג רהיא טָאה םעס ?עקנָא ןוא ,אי ---

 ? ַאּמַאּפ ,ָאיֵא ,לעקנָא רעטוג ַא ,טשוקענ יז טָאה ןוא עשט

 ףיז טָאה ןע'סירָאמ .ןָאהטעג םורב א ףיש ַא טָאה טונימ רעזעיד ןיא

 ןעסירעגסיורַא סע ךיז טָאה יירשעג רעכילקערש רעזעיד זַא ,ןעזעיוועגסיוא

 ןעניוא יד רַאפ ,ןעגנולקעג םהיא ייב טָאה ןערעיוא יד ןיא ...המשנ ןייז ןופ

 ,ךיז וצ ן'יסקַאמ ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה רע ; ןעסַאּפ עצרַאװש טצנַאטענ ןעבָאה

 ןערעטש ןעסייה ןייז טרַאּפשעגוצ טָאה ןוא ןעצרַאה םוצ קירדעגוצ םהיא טָאה

 ןעלַאפ ?'םינּפ ןייז ףיוא יו ,טלהיפעג טָאה יסקַאמ ןוא ,לע'םינּפ ט'יסקַאמ וצ

 ...ךיז ןעלקייק ןוא ךיז ןעלקייק ןוא סנעּפָארט עגירוז עטייה



 ,רעוויר טסיא םייּב
 ,(ַאטארד-ָאטעהג ַא)

 ןיא טכענ ענעי ןופ ענייא ,עדנעקיטש א ,עסייח א ןעוועג זיא טכַאנ יד

 עכיוה יד וליפא זַא ,ךיז טכַאד סע ןעוו ,לַאטרַאװק ןעשידיא רעקרָאי וינ םעד

 ןערעוו ייז רעביא לעמיה ןעטייוו ,ןעטייוו םעד טימ ןעמַאזוצ רעזייה-טנעמענעט

 .ץיה ןופ טקיטשרעל

 ,טייקמעראוו רעבעיל רעד ןופ ןעגָארטוצרעבירַא טינ ןעוועג זיא זיוה ןיא

 ןיימ ןופ טנעוו יד טימ םענייא ןיא ןעקלַאב רעד יוװ ױזַא טלהיפעג בָאה ךיא

 ,טקיטשענ ןוא טקירדעג ךימ ןוא ןעזָאלעגבָארַא רימ ףיוא ךיז ןעטלָאװ גנוניוא

 ..,המשנ יד רימ ןופ טשטעווקענסיורַא

 טינ ןוא ןעפָאלש טינ ,ןענעיל טינ ןוא ןעציז טינ טנעקעג טינ בָאה ךיא

 טָאה ,ןעפרָאװעגפיורא רימ ףיוא ךיז טָאה רַאמשָאק רעדנעקירד ןימ ַא ; ןעכַאװ

 ...םעהטָא םעד רימ ןופ טביױרעגקעװַא ,ןעגרָאװעג ןוא טקיטשעג ךימ

 עשירפ עלעּפַאק ַא רַאפ ?עדנער ַא ,טקיטש סע ,טקיטש סע ,דלַאװג

 | | ...ןטפול

 ןיהואוו ,ךילנהעוועג .,.טפול עלהיק ,עשירפ לעסיב ַא ןעכוז קעװַא ךיא ןיב

 ,ךיז טהעטשרעפ ? טפול עשירפ ןעכוז דיא רעדייס-טסיא רענדיב ַא טהעג

 רעביאנעגעג (ךייט) רעוויר םוצ רעדָא ,קרַאּפ טירטס ןָאסקעשזד ןיא רעדָא

 | .קרַאּפ םעד

 .רעוויר םוצ קעװַא ןיב ךיא

 -- רעטייווצ רעד ןופ ,רעטערב עּפוק א ןענעלעג טרָאד זיא טייז ןייא ןופ

 ןענַאטשעג ןזיא ץָאלק םעד ןוא רעטערב יד ןעשיווצ .ץַאלק רערעווש ,רעקיד ַא

 ן'טימ ןוא קרַאּפ םוצ סעילבָאלַאה יד טימ ןעגָאװ-זייא רענירג רעגידייל א
 .רעוויר םוצ ןעטניה

 רעוויר םייב זיא רימ רעסיוא ,טכַאנ ייב סנייא םורַא ןעוועג זיא סע

 ,ןעווענ טינ רענייק
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 ןָאטקעשזד ףיוא ןעבעגעג קוק א ןוא ץָאלק ן'םיוא טצעזעג ךיז בָאה ךא

 - ,רעביאנעגעג קרַאז טירטס

 ,ןעטייוו ,ןעיירפ םעד רעטנוא ט'םולח'רעפ יוװ ןענַאטשעג זיא קרַאּפ ועד

 -עגמורַא טָאה ,עגיטכיל ַא ,עלופ ַא ,הנבל יד ןעכלעוו רעביא ,לעמיה ןעיולב

 : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ יז יװ טַארוקא ,תולדג טימ ןוא םַאזגנַאל ןעמואווש

 ךימס } טקיטשרעד טרעוו ,טציווש ,דרע רעד ףיוא ,ךעלרעדניק ,טראד טציווש,

 "! היחמ א זיא רימ ,לעמיה ן'פיוא גיטפול זיא

 ןעצנַאג ןיא ,ט'פושכ'רעפ יוװ ןהעזענסיוא קרַאּפ רעד טָאה ןעטייוו ןופ

 ...הנבל רעד ןופ ןוא סענרעטנַאל יד ןופ טכיל ןעשיטסאטנאפ א טימ ןעסָאגרעפ

 ןעסָאנעב יװ טכיל ןעזעיד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ךעלמיוב עגנוי יד

 ,ט'םולח'עג גיהור ןעבָאה ןוא יוהט םע;רעבליז ַא טימ

 ַא קרַאּפ ןופ טרעהעג ךיז טָאה זייוונעטייצ רונ ,ליטש ןעוועג זיא םורַא

 טָאה ןעשטּפעש סעזעיר ןוא ,ל'ראָאּפ טגיטעּפשרעפ א ןופ ןעשטּפעש רעמייהעג

 ,ט'פושכ'רעפ ןוא ט'םולח'רעפ ןעגנולקעג ךיוא

 רעוויר רעד ןוא ,רעוויר םוצ םינּפ ן'טימ טרהעקענמוא ךיז בָאה ךיא

 םייב רעסַאװ סָאד טלעמערדעג טָאה גיהור ןוא ?יטש ...ט'םולח'עג ךיוא טָאה

 ,טרעטשעג טינ םהיא טָאה עלעילַאװכ ןייק ,לעגעיּפש ַא יו גידנעשטשילב ,גערב

 ...טקעוועג טינ םהיא טָאה עלעטדניוו ןייק

 ךיז טָאה ,לעמיה ןעיולב ?עקיטש ַא טימ טלעגנירעגמורַא ,הנבל יד

 -לעגעיּפש םעד רעכיא ןעפרָאװעג גיהור ןוא ?יטש טָאה ,רעוויר ןיא ןעדָאבעג

 םהיא גידנעבָאה ארומ ,ןעלהַארטש ענרעבליז ,עגנַאפ ערהיא רעסַאװ ןעגיד

 ...לעמערד ןייז ןופ ןעקעוואוצפיוא

 טָאה גיוא יד רונ טייוו יו ףיוא --- טייוו ,טייוו ,טרָאד ,טרָאד רונ

 טימ ןעמונעגמורַא ןעטלַאהעג ךיז טָאה ?עמיה רעיולב רעד ואוו ,ןהעז טנעקעג

 ,עקניטיור יא :ףעלרעייפ טצנַאטעגמורַא ןעבָאה ,רעסַאו םענרעבליז םעד

 ךיז ןעטלָאװ ייז יו טַארוקַא ,רעסַאװ ן'פיוא ָאד ,עקנינירג יא ,עקניאיולב יא

 ןוֿפ ןוא ,טפול רעיולב רעד ןיא ,רעסַאװ ן'רעביא ךיוה ָאד ןוא ,ט'לבוט'עג

 ןופ ןעשזדוה ַא ןוא ןעשיור ַא ,ןעּפָאס רערעווש ַא טרעהעג ךיז טָאה טרָאד

 יד טימ ןעדנואושרעפ ףיש יד ןיא דלַאב ....ףיש-ףּפמַאד עגידנעהעג א

 / רעסַאװ ןוא ?עמיה ןופ טייקיולב רעטייוו רעד ןיא ךעלרעייפ עגידנעצנַאט

 | .ןערָאװעג ?יטש ןעצנַאג ןיא זיא סע ןוא
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 ןעגיושג ןוא רעוויר ן'פיוא טקוקעג בָאה ,ץָאלק ן'פיוא ןעסעזעג ןיב ךיא
 ,,.טפול יד גיטשרוד ךיז ןיא

 ,טייקלימש רעגימורַא רעד ןיא ,ךיז רעטניה טרעהרעד ךיא בָאה םיצולּפ

 .טירט עלענש

 ַא ןעננַאעג ןיא קרַאּפ ןופ טייז רעד ןופ : טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 ,טוה ַא ןהָא ןוא רעּפַאר ןעסייוו ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,רעמיצנעיורפ

 עּפוק יד !אוו גנוטכיר רעד ןיא ,וצ רעוויר םוצ ןעמַאלעג טעמכ זיא יז

 ,סיט ערהיא רעטנוא טצכערקעג ןעבָאה רענייטש יד .ןעגעלעג זיא רעטערב

 ...ןעמַאזרעפ וצ סעּפע ,טַאהעג ארומ טָאה יז זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע

 -בָאנ ןיא ןעטָאש ןיא רהיא ,טייז רעד ןופ ,רעטניה חטש ןעשביה ַא ףיוא

 רעיורג-ניציפש ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ דיא רערעטלע ַא ןעגנורּפשעג

 . םענעטנעוויל ןעסייוו א ןיא ןוא טוח רענעיורטש רעטְלַא ןַא ןיא ,?עדרעב

 .פעקער

 ןיא טקערטשעגסיוא דנעה עדייב טימ ןעגנורּפשעגכָאנ רהיא זיא רע

 ייברעד גידנעביוה ,טפול יד טּפַאטעג ייז טימ טלָאװ רע יוװ יױזַא ,סיוארָאפ

 ייב ךיז גידנעלעטשבָא ןוא טעטנעּפענ יװ ױזַא ,לָאמ ןייא טימ סיפ עדייב

 םהיא לָאז יז ,טאהעג ארומ טלָאװ רע יו טַארוקַא ,גנורּפש עכילטע עדעי

 ...ןעביירטקעװַא ןוא ןהעזרעד טינ

 טָאה ,רעטערב הּפוק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ לענש זיא ןעסייוו ןיא יורפ יד

 ...ןעטניה ןופ ראָאה יד ןעטכיררעפ דנעה עדייב טימ ןעמונעג ןוא טצעזעג ךיז

 ףיוא ןעטניה ןופ גידנעקוק ,טלעטשענבָא ךיז טָאה דיא רערעטלע רעד

 גידנעייז בשימ םינּפה ,רענלָאק ן'רעטניה ןָאהטעג ץַארק א ךיז טָאה ,רהיא

 טָאה ,טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז רע טָאה ןַאד .ןָאהט וצ רעטייוו סָאװ ,ךיז

 רעד וצ ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ רע יוװ טַארוקַא ,?יומ םוצ רעגניפ ַא טנעלעגוצ

 ןיב ךיא ןזַא ,סיוא טינ רהיא גָאז ,אש, : טכאנ רעסייה ,רעליטש רענימורַא

 ס'רעמיצנעיורפ רעד ףיוא ןעניוא עטע'בנג'רעפ טימ גידנעקוק ןוא "1 ָאד
 םוצ טקורעגוצ ךיז ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,טירש עשיצעק טימ רע טָאה ,ןעקור

 -רעפ ױזַא ייברעד גידנעייז ,רעטניהַא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןעגָאװ

 ...טקרעמעב טינ ךימ טָאה רע זַא ,קסע ןייז טימ ןָאהט

 .ןָאהטעג טכַארט ַא ךיא בָאה "? ייז ןענייז רעוו ? סע זיא סָאװ,
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 ןעשיווצ זיא סָאװ ןעגָאװ רעד ; טקרעמעכ טינ ךיוא ךימ טָאה יורפ יד

 .ןעגיוא ערהיא ןופ טלעטשרעפ ךימ טָאה ,ןענַאטשעג זנוא

 טנעקעג ,ןענָאװ ןופ םייז רעד ןופ גידנעקוקסיורַא ךיא בָאה רַאפרעד

 ,ןהעז טוג רהעז יז

 זיא יז .טלַא גיסיירד רחֶאי א ,יורפ עגנוי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא יז

 ףיוא .סיוש ן'פיוא דנעה יד טימ רעסַאװ ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא ןעסעזעג

 רענעדלָאנ ַא טעשטשילבעג טָאה ?לעברַא ןעטעשטאקרעפ ַא טימ דנַאה ןייא

 ,טעלסָארב

 עצרַאװש טימ ,ןיטענורב ַא ,טייהנהעש עשידיא עשיפיט א ןעוועג ייא יז

 עכילטפַאשנעדייל עלופ טימ ןוא זָאנ רעכילגנעל א ,ןעגיוא עצרַאוװש ,רָאָאה

 .ןעּפיִל

 -רעפ ,רעליטש רעזעיד ןיא ,הנבל רעד ןופ ןייש רענרעבליז רעד רעטנוא

 רהעז ,ןהעש ןהעזעגסיוא יז טָאה רעוויר ןעדנעמיורט םייב ,טכַאנ רעט'םולח

 רעדליב יד ףיוא ןעהעז רימ עכלעוו ,טייחנחעש עשילביב עטכע ןייא יוװ ,ןהעש

 | ...רעלהַאמ עסיורנ יד ןופ

 ךיז יז טָאה טפָא ץנַאנ םורָאװ ; טראוװעג ןעצימיא ףיוא םינּפה טָאה יז

 טימ םינּפ רעלעקנוד רהיא ןוא ,טרעהענוצ ךיז טָאה ,רעטניהַא טקוקעגמוא

 ,..דלודעגנוא ןימ ַא טקירדעגסיוא םעד תעב טָאה ןעגיוא עצרַאװש ,עסיורג יד

 ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא טרָא ןופ ןעביוהענפיוא ךיז יז טָאה םיצולּפ

 רהיא םורָא ןעגעלעג ףייטש זיא רעּפַאר רעסייוו רעד .וצ קרַאּפ םוצ קירוצ

 ,רעּפרעק ןעקנַאלש ,ןעגנַאל

 ,ןעוועג בשיימ ךיז טלָאװ יז יו ױזַא ,עילָאװַאּפ ןעגנַאגעג טצעי זיא יז
 ...ןיינ וצ ,ןחעג יז לָאז וצ

 ,ןעגָאװ ן'רעטניה ןופ ןעכָארקעגסױרַא ךיוא זיא ?עדיא רערעטלע רעד
 רע ,רהיא ךָאנ ןעקור ןעמונעג גיטכיזרָאפ ךיז טָאה ןוא שינעטלעהעב ןייז ןופ

 .ןהעטש ןעבילבעג דלאב רעבָא זיא

 טימ ,םערָא ן'םיוא ?עקער ַא טימ ןַאמ רעגנוי ַא סיורַא זיא קרַאּפ ם'נופ

 ,עצינליטאּפ ן'פיוא טקוררעפ ,טוה רעלעה ַא

 ,םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאוו ַא ךיז טָאה יורפ יד

 רעכילטפַאשנעדייל-נירעזייה רהיא טרעהרעד ךיז טָאה -- ! יבייא --

 טימ ןעמַאזוצ יז יו טָארוקַא ,טכַאדעג ןעטייוו ןופ ךיז טָאה ייברעד ןוא ,?וק
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 ןיא ןַאמ ןעגנוי םעד טימ ןעסָאגעגפיונוצ ךיז ןעבָאה רעּפַאר ןעסייוו רהיא

 : | | ...עסַאמ עסייוו עטרעווילגרעפ ןייא

 "רעק ןעצנַאנ םעד טימ ןערעטיצ וצ ןעביוהעגנָא טָאה דיא רערעטלע רעד

 טצַאלגעסױא ןעגיוא יד טימ ץכעלייוורעטניה ןעקור ןעמונעג ךיז ןוא רעּפ

 "עב ןייז ןיא קירוצ ,ןעטָאש ןיא ,טייז ַא ןָא ,קירוצ ,עסַאמ רעסייוו רעד ףיוא

 טלעקָאשעג רע טָאה ,קירוצ ךיז גידנעקור ןוא ,ןעגָאװ ן'רעטניה ,שינעטלעה

 - יײזָאנ ץרעטנוא סעּפע טלעמרומעג ןוא ןעטסיופ עדייב ןעטפול ןיא

 וצ ןעגנַאגעגוצ ןַאמ ןעגנוי םעד טימ יורפ יד זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 .טצעזעג ךיז ןעבָאה ןוא רעוויר םייב רעטערב עּפוק רעד

 ןענייז ןעגיוא עצרַאװש ערהיא ; קילג טימ ט?הַארטשענ טָאה םינּפ רהיא

 ייב יו ,טנערבעג ןעבָאה ןוא טייקטכייפ רעטעפ ןימ ַא טימ ןעגיוצרעפ ןעוועג

 רעּפרעק רעצנַאג רהיא ןוא .,.עלעזיימ ַא טהעזרעד יז זַא ,ץטַאק רענירעגנוה ַא

 .טגעוועב רעווש ךיז טָאה

 ַא ךָאנ טעמכ ,ל'רוחב גנוי ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ...? יבייא ,רע ןוא

 עטיור ןוא םינּפ דנור ַא טימ ל'רוחב ןהעש ַא -- ,טלַא ןהעצבעיז רהָאי ַא ,דניק

 .ךאלעקעב

 ַארק ןעטעליּפשוצ ַא טימ דמעה ןייא ןיא רהיא ןעבענ ןעסעזעג זיא רע

 ן'טימ ,זלַאה עטרַאצ ,עסייוו ןייז טקוקעגסױרַא טָאה סע ןעכלעוו ןופ ,ןעג

 טָאה ןוא עצינליטַאּפ ן'פיוא טוה רעלעה רעד טימ ,םעוֶא ן'פיוא פעקער

 .טייז ַא ןָא טקוקעג גירעיורט

 עגירעזייה רהיא טרעהרעד ךיז טָאה -- ? יבייא ,טרָאד וטסקוק סָאװ --

 סָאװ רַאפ ,רימ גָאז ! וד ידָאלז רעניילק וד ,ְךַא ! רימ ףיוא קוק--- ,עמיטש

 ראפ סָאװ טימ ןעסיוו טסלָאװ וד זַא ? סָאװ רַאפ ,בעיל יױזַא ךיד ךיא בָאה

 -כירד ןעגיילקעווא ךיז לָאז עטַאט ןייד זַא ,טרַאװעג בָאה ךיא דלודעגנוא ןַא

 ןעכילטפאשנעדייל גירעזייח ַא טימ רעליטש טצעזעגטרָאפ יז טָאה -- ! ןענ

 רע ...ןעציז ּפוטס ן'פיוא סױרַא לעװ ךיא זַא ,טנָאזעג םהיא בָאה ףיא, ;לוק

 ? וטסגייווש סָאװ ,ונ ...ּפוטס ן'פיוא טצעי ךָאנ ץיז ךיא זַא ,טרָאד טקנעד

 .ןעקָארשוצ ןעירשעגסיוא םיצולּפ יז טָאה ? ריד זיא סָאװ ,יבייא

 -עג זיא סָאװ ,לעקער ןיא ןעבָארגעגנייא םינּפ ץ'טימ ןעסעזעג זיא רע

 םימ גידנערעטיצפיוא ,טעּפילכעג טָאה ןוא ,םערָא ן'פיוא םהיא יב ןעגעל

 .סעֶצייֵלַּפ יד
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 רהיא טקירדעגוצ טָאה ןוא לעסקַא ןַא רַאפ טּפַאכעננָא םהיא טָאה יז

 .םענייז וצ ּפָאק

 ...? קנַארק הלילח וטזיב ? ןהעשעג זיא סָאוװ ,יבייא --
 ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא -- ,טעּפילכעג רע טָאה -- ,עמהומ ,יוא --

 ...} ץרַאה ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא ...ךילקילננוא ױזַא ןיב ךיא ; ןָאהט לָאז

 ךיס ףור ןוא !?העצרעד ! טינ ןייוו ,אש ? רהעמ רעד זיא סָאװ --

 ןייד ךָאד ןיב ךיא ,עלעראנ ? ריד ךיא ןיב עמהומ ַא ראפ סָאװ ! עמהומ טינ

 -ירד ,ךילטּפַאשנעדייל טעשטּפעשעג יז טָאה ,יבייא ןיימ טזיב וד ןוא יקעב
 ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ םהיא וצ ךיז גידנעק

 טימ רהיא ןופ ךיז גידנעדנעװּפָא ,רהיא ןופ טקורעגּפָא ךיז טָאה רע

 .דנעה עדייב

 מעשעג טעבעג טימ רע טָאה -- !עמהומ ,טינ רעסעב סע טוהט --

 ןיב ךיא ; יבייא רעייא טינ ןיב ךיא ...עגושמ טינ ךימ טכַאמ ,יוא -- טעשט

 | ...! ןהוזפיטש רעייא ןוא יבייא ס'נעטַאט ןיימ

 -ענפיוא זיא ןוא טגערעגפיוא ןָאהטענ יירשעג ַא יז טָאה -- ! גייווש --

 שטָאכ ...! ןעמָאנ ןייז טצעי טינ רימ ןָאמרעד ! גייווש ; טרָא ןופ ןעגנורּפש

 יז טָאה -- ,יבייא !ןעסעגרעפ םהיא ףיוא ךיז ךיא ל?יוו טונימ ןייא ףיוא

 זיא סָאװ -- :?וק ןעדנעטעב ,ןעכייוו א ףיוא ןָאט ןעטרַאה רהיא ןעטיכענמוא

 ץטכעלש ןייק טינ ייז .,ונ ...ךיא ...ךיא ..,ךיא .,,? טנייחה ריד טימ רהעמ רעד

 ךיד טעװ רע ! םוק ,טרָאד ןיוש טפָאלש רע .םייה ַא רָאפעב םוק .דניק

 | ..! םוק .ןהעז טינ

 םהיא סעּפע טעשטּפעשעג טָאה ןוא םהיא וצ ןעניובענוצ ךיז טָאה יז |

 .ךיז וצ םהיא גידנעּפעלש ןוא ןעלסקַא יד טימ גידנערעטיצ ,רעיוא ןיא

 ,פיטש ןעפורעג םהיא ךילטפַאשנעדייל יז טָאה -- ! םוק ,ונ ,עשז םוק --

 ...טעבעג ַא טימ ןוא טקיטשרעפ
 ןיוש ןיב ךיא !ךימ טזָאל -- ,טצכערקעג רע טָאה -- ,ןיינ ,ןיינ --

 רימ לָאז טָאג ...!ןייז טינ סע טעװ רחעמ ...ךילקילגנוא גונעג ךיוא ױזַא

 ףיא ...!ןָאהט טינ סע ךיא ?עוװ רהעמ יװ ,ךייא ןהעטשוצייב ןעפלעה ױזַא

 טינ ...ןָאהט טינ רָאנ ןעק ךיא ...טינ ּפָאק ןייק ,טינ ץרַאה ןייק ןיוש בָאה

 ...ךיז רעסיוא ןיב ךיא ...ןעטײברַא טינ ןוא ןעפָאלש טינ ,ןעקנירט טינ ,ןעסע

 1 תֶמא ןעצנָאג םעד ןעסיוו לָאז עטָאט רעד ןעוו ,יוא

{ 



 ןעבעל-ןעילימַאפ 204

 ,טכאלוצ ?יטש ךיז טָאה יז ; ןעּפילכ ?יטש ןעמונעג רעדעיוו טָאה רע

 -- ,טפיג טימ ,דנעסייב טגָאזעג יז טָאה -- ,תמא ןעצנַאנ םעד ,ַאי --

 "סיוַא טינ עקטַאט רעטונג ןייד ךיד טָאה -? ןעוועג ןאד טלָאװ סָאװ ,אָי ונ

 ? תמא ןעצנַאג םעד טסואוועג םינ וליפַא טָאה רע זַא ,זיוה ןופ ןעבירטעג

 טָאה -- רימ וצ ?עיפוצ ךיז טרַאש רהיא זַא ,ןהעזעגנ טָאה רע ,ַאי --

 סָאװ ..םסענזיב יקנָאמ רימ וצ טכַאמ רהיא זַא -- ,טגָאזעג וויאַאנ יבייא

 ףךיא ,יוא ?ןעמומ ףימ ןעסייה טינ זַא ,ןָאהט טנעקעג רע טָאה שרעדנַא

 בָאה ךיא ...ךיא ...טדיוט םוצ זיב ןענָאלש ךימ לָאז רע ,טנעידרעפ בָאה

 ןעירשעגסיוא רע טָאה -- !יױא !ןעלהעצרעד ךיילג טמרַאדעג סעלַא םהיא

 ,טאהעג הנותח םהיא טימ רהיא טָאה םוראוו ,עמהומ -- ,ךילטפַאשנעדייל

 ןיימ ךָאד ןיא רע ,ןעכערברעפ ַאזַא ,דניז ַאזַא ? דנייפ םהיא טָאה רהיא זַא

 ! עטַאט

 םערָא ןייז ףיוא ?עקער םוצ םינּפ ן'טימ ןעלַאפעגוצ רעדעיוו זיא רע

 .טנייוועג ךילטפַאשנעדייל טָאה ןוא

 ןעקוק ןעמונעג ןוא םהיא ןופ טרהעקעגבָא ךיז ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 רעווש טָאה יז ןוא ,ךיילב ןעוועג םהיא ייב זיא םינּפ רעד .רעסַאװ ן'פיוא

 .טמעהטָאעג

 טָאה גיהור ןוא ?יטש ...ט'םולח'עג ץלַא ךָאנ טָאה רעוויר רעד ןוא

 רעד ןופ ןעלהארטש ענרעבנליז יד טימ ןעסָאנעב ,טלעמערדעג רעסַאװ סָאד

 ..,לעגיּפש ַא יו דנעשטשילב ןוא הנבל

 טָאה ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןערעטיצ ןעמונעג יורפ יד טָאה םיצולּפ

 ןעמונעג ליטש טָאה ןוא רעּפַאר ןעסייוו רהיא ןיא טעשטרַאקעגפיונוצ ךיז

 םעד וצ ןָאהטעג רהעק ַא םינּפ ןעבלַאה ַא טימ ךיז יז טָאה ןַאד .,ןעּפילכ

 ענירעזייה ענידנרעטיצ ַא טימ טדערעגסיוא טָאה ןוא יבייא ןעגידנענייוו

 : עמיטש

 ןערָאװעג דעימ ןיב ךיא לייוו ,טַאהעג הנותח םהיא טימ בָאה ךיא --

 רעילרעפ ךיא זַא ,טלהיפעג בָאה ךיא ?ייוו ...ןעקירבַאפ יד ןיא ןעטייברַא וצ

 ןיימ טימ ןעמַאזוצ ןעּפָארט ייב ןעּפָארט ,תוחכ עטצעל ןיימ ןישַאמ רעד ייב

 שרעדנַא ךיז בָאה ךיא ?ייוו ,טַאהעג חנותח םהיא טימ בָאה ךיא = ...דנעגוי |

 -טלַא לעקיטש א זיא ,גירעגנוה זיא ןעמ זַא ,יבייא ...! ןעפלעה טנעקענ טינ

 טקנירט ,גיטשרוד זיא ןעמ זַא .טוג ךיוא טיורב עטלעמישרעפ ,ענעקַאבעג
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 "סיורַא יבא ,ןעוועג הצורמ ץְלַא ףיוא ןיב ךיא ! ךיוא עטָאלב ןופ רעסַאװ ןעמ

 בָאה ךיא ..ךיז ןעהורוצשיוא יבַא ,קירבַאפ ןופ ,ּפַאש ןופ ךיז ןעסיירוצ

 ..ןהוזפעיטש ןיימ ,ןהעזעג ךיד בָאה ךיא .ןעהור טנעקעג טינ גנַאל רעבָא

 ,טָאג ןיימ !וד ןוא רע ..,.טספָאלש וד יו ןוא טסקנירט וד יו ,טסע וד יו

 עגושמ טינ רעיש ןיב ךיא ,ןעטילענרעביא בָאה ךיא םיונע ,םירוסי ?עיפיוו

 ...! ןערָאװעג

 ,סקואוו ןעצנַאג ןיא טכיילנעגסיוא ךיז טעטרַאװרענוא יז טָאה ָאד ןוא

 ן'ראפ טּפַאכעגנָא ךילטפַאשנעדייל םהיא טָאה ןוא ן'יבייא וצ ןעפָאלעגוצ זיא

 : ,לעסקא

 -םיוא ךילטפַאשטנעדייל יז טָאה -- ,ןעכערברעפ ַא ,דניז ַא טסגָאז וד ---=|

 סאה ,גנולפייווצרעפ ןעננולקעג ןעבָאה סע ןעכלעוו ןיא לוק ַא טימ ןעירשעג

 רעבָא !רימ זיא העוו ,סע סייוו ךיא ,דניז ַא זיא סע ,אי -- .גָאטהעװ ןוא

 ַא טימ ןעבָאה הנותח !ןעלַאפ סע טעװ ּפָאק ס'הזבנ ןעטלַא םעד ףיוא

 לעוו ךיא זַא ,ןעסיוו טפרַאדעג טָאה רע .טלָאװעג םהיא ךיז טָאה ?עדיימ

 ! אנוש ןעטסנרע ןיימ יו ,םהיא סָאה ךיא !ריזח יװ ןעבָאה דנייפ םהיא

 ןיב ךיא ? סָאװראפ ,סָאװרַאפ ,ךַא .ןעבעל ןיימ ט'םס'רעפ רימ טָאה רע

 -רעמ ףךַאז ןייא ךָאד ןיא רימ ! טלעוו רעד ןיא יורפ עטסכילקילגנוא יד ךָאד

 ...}| סיוא רעה ,יבייא ! התימ ַא ךיז ןָאהטוצנָא ,ןעבילב

 וצ ןעמונעג םהיא טָאה ןוא םהיא ןעבענ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז

 : טקיטשרעפ ליטש גידנעשטּפעש ,ןעקירד ךיז

 ...לָאמ ןעטצעל םעד ..טנייה רונ ,טנייה רונ ...םוק ,תונמחר בָאה --

 !ָאטינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש ךיא ןיב ןעגרָאמ יו ,ןעבעל ױזַא ךיא לָאז יבייא

 -- } םוק

 .טקיטשרעפ גידנעצכערק ,ןעשוק ןעמונעג םהיא יז טָאה ָאד ןוא

 -סעפ ץְלַא םהיא טָאה יז ןוא ,סמערָא ערהיא ןופ ןעסירעג ךיז טָאה רע

 .עגושמ ,דליוו טצכערקעג ןוא ךיז וצ ןעניוצעג רעט

 ןימ א ןוא ךרָאש ַא ךיז ןעבענ טרעהרעד ךיא בָאה טייצ רעזעיד ןיא

 .ןעּפירכ םענדָאמ

 ךיא סָאװ םעד ןופ ןערָאװעג םמותשנ ןיב ןוא טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא

 .ןהעזרעד בָאה

 רעד ןעגעלעג ןיא ,רעדער עטשרעדָאפ יד ןעשיווצ ,ןעגָאװ ן'רעטנוא
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 טסוקעג טָאה ןוא דרע רעד ןיא ןעכָארגעגנייא דנעה יד טימ דיא רערעטלע

 סעּפע ןופ יו ,טמירקוצ ןוא ךיילב ןעוועג םהיא ייב זיא םינּפ רעד  .ייז ףיוא

 ייב יוװ ,ןחייצ עטעשטרַאטשעגסױרַא טימ ליומ רעד ,גָאטהעװ ןעכילקערש ַא

 סָאד ןוא ענעקַארשוצ ,עסיורג טצַאלגעגסיוא ןעגיוא יד ,היח עטציירוצ ַא

 | ...סיוארָאפ ןיא ןעסיררעפ לעדרעב גיציּפש יורג

 ןיא יורפ יד ואוו ,ןיהַא טקוקעג טָאה ,רעיפ עלַא ףיוא ןעגעלעג זיא רע

 דרע יד ןעסירעג טָאה ,ל'רוחב םעד ךיז וצ טקירדעג טָאה רעּפַאר ןעסייוו

 ...טעּפירכעג ןוא טעּפָאסעג רעווש טָאה ןוא דנעה עדייב טימ ךיז רעטנוא

 זיא ןוא סְמערָא ערהיא ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז יבייא טָאה עלייוורעד

 .טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוַא

 םַאכ א טלָאװעג םהיא טָאה רע ,לעקער ןייז ןענעלעג זיא דרע'רד ףיוא

 טָאה ןוא ,ץַאק א יו לענש םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה יז ; ןָאהט

 : .ןעקַאנ םורָא טּפַאכעגמורַא םהיא

 הירפ ןעגרָאמ ףרַאד ךיא -- ןעירשעג רע טָאה -- ןייא ךימ טזָאל --

 ...טײברַא רעד וצ ןהעג

 עניימ ןופ סױרַא טינ ךיד זאל ךיא -- טעשטּפעשעג יז טָאה -- ןיינ --
 ...ןהעז טינ ןיוש ךימ וטסעוו ןעגרָאמ ...טנייה רונ ...םייהַא םוק ..,דנעה

 ! םוק ,תונמחר כָאה ! תמא םעד ריד גָאז ךיא יו קילג ןיימ ייב ריד רעווש ךיא

 ..טצבערקעג רע טָאה -- !נונעגנ ,גונעג ,ןייג ,ןיינ --

 ? ןעשטומ וצ ךימ םוא ? ןעמוקעג רעהַא טנייה וטזיב סָאװ וצ טנייה --
 גידנעקוק ,טגערפעג טקיטשרעפ יז טָאה -- ? םעד ןהָא ךיז ךיא עשטומ גינעוו
 | .ןעגיוא עגידנענערב טימ םהיא ףיוא

 -עג טינ בָאה ךיא ...ןעפורעג ךימ טָאה רהיא לייוו ,ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ןיב ךיא ...טענגַאמ ַא יװ ןעגיוצעג רעהַא רעבָא ךימ טָאה סע ,ןעמוק טפראד
 טינ זַא ,ףוס ַא ןעמהענ זומ סע זא ,ןעגָאז ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא ,ךיז רעסיוא
 טעצּפעשעגסיױרא רע טָאה -- טכענ עכילטע ןיוש ...ןערעוו ענושמ ךיא לעוװ
 = :ףימ טגערפ ןוא םולח ןיא רימ וצ טמוק עמַאמ יד יװ -- קערש טימ
 ...! ןעטַאט םענעגייא ןייד השעמ אזא ןָאהטבָא טסלָאז וד ,?'םהרבא

 ןעכָארברעטנוא םהיא יז טָאה -- ! ןעטייקשירַאנ א ראפ סָאװ ;ךַא --
 ייר --- קערש ענעטלַאהעברעּפ טינ ַא טרעהענ ךיז טָאה ?וק רהיא ןיא ןוא
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 ,םירבק ערעייז ןופ טינ ןעמוק עטױט יד ,ןעטײקשירַאנ עכלעזַא טינ
 | --- ! טייהמוד

 ,טלעוו רענעי ןופ יו ןעגנולקעגבא טפול רעד ןיא טָאה טונימ רעזעיד ןיא

 :?וק ןעשרעדניק ַא סעּפע ןופ יירשעג רעטלעפייווצרעפ ַא
 | ! הפשכמ --
 םעד ,יוא ;יירשעג םענעקָארשוצ א טימ ןָאהטעג גנורּפש א טָאה יבייא

 -- ! לוק ס'ןעטָאט

 ,ןעקָארשוצ רעטניהא ןעגנורּפשעגּפָא ךיוא זיא יז

 ןעגיציּפש ןעיורג םעד טימ דיא רערעטלע רעד ןענַאטשעג זיא ייז ראפ

 ....ןעגָאװ ן'רעטנוא ןופ ןעכָארקעגסיורא טקרעמעבנוא זיא רעכלעוו ,?ידרעב

 -יוצ טקירדעגניירא ּפָאק םעד ,טעשטרָאקעגפיונוצ ןענַאטשעג ןזיא רע

 עטעמעצשרעפ עטצרַאטשעגסיױוא טימ ,םינּפ ןעכיילב ַא טימ ,סעציילּפ יד ןעש

 טלעקַאשעג ,ןעגיוא עגידנעצשילב עזייב טימ ייז ףיוא טקוקעג טָאה ; ןהייצ

 ַא ןיא יו ,טלעסיירטעג ךיז טָאה ,ןעטסיופ עטקירדעגנעמאזוצ םימ ייז וצ

 ,םעניד ַא טימ ןהייצ יד ןעשיווצ טעצּפעשעג טקיטשרעפ טָאה ןוא ,תחדק
 / +:?וק ןעשרעדניק טעמכ

 ....1 הפשכמ ,הפשכמ --

 גידנעזָאלרעביא ,ןעפיול טזָאלעג ךיז ןוא ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה יבייא
 .סיפ ס'יורפ רעד ןעמענ דרע'רד ףיוא לעקער ןייז

 -עג ןעקָארשוצ טָאה ,טלעמוטוצ ,עסַאלב ַא ןהעטש ןעבילבעג זיא יז ןוא

 .טלעכיימשעג טשימוצ ןוא ןעטלא ן'םיוא טקוק

 טָאה ,ןעטסיופ ענעביוחעגפיוא טימ רהיא וצ ןעטָארטענוצ זיא רע זא
 -ךעפ וצ ,רבא ןייק טימ ןָאהטעג רהיר ַא טינ ,טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז יז
 ....ךיז ןענידייהט

 גידנעקוק ,טעצּפעשעג רע טָאה -- ?ןעגָאז טציא וטסעוװ סָאװ ,ונ --
 -- : ןעצנַאג ןיא ךיז גידנעסיירט ןוא ןעגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ רהיא ףיוא

 טסיזמוא ? עטַאט רעטכעלש א ןיב ךיא ? ַאה ,יורפ עכילרהע ןַא טזיב וד
 ,שיא תשא ,ןירערהיפרעפ ,תיליל ,הפשכמ ? ַאה ,ןהוז םעד ןעבירטעגסיורא

 ,ךילרהע טזיב וד זַא ....ריד וצ רונ ךיז דניב ךיא זא ,ןעגָאז ךיוא טציא טסעוו
 ,טסגייווש וד ...? זיוה ןיימ ןעזָאלרעּפ םהיא ןעסייהעג טסיזמוא בָאה ךיא זא
 ! ! אניא-ַאנ ,ריד ַאנ ...? ןעמונענבָא ריד ייב טָאה ןושל רעד 4 ַאה
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 .ןָאהטעג שטַאּפ ַא רהיא טָאה רע

 ןיא ,קאב ן'רַאפ טּפאכעגנָא ךיז טָאה ,ןָאהטעג ץכערק א ?יטש טָאה יז

 "עגפיוא טכאלוצ ךיז יז טָאה םיצולּפ ןוא ,קירוצ טירט עכילטע ןעטָארטענבָא

 .שירעטסיה ,טגער

 ענייז גידנעּפַאכניירא ןוא ,ןָאהטעג ץנערק א רע טָאה -- 3 טסכַאל וד --

 ןוא ןעסייב ןעמונעג טייקגיזָאלפליה סיוא ייז רע טָאה ,?יומ ןיא דנעה עדייב

 ,סיפ יד טימ ןעשטּפָאט

 וד -- ןהייצ יד ןעשיווצ טעצּפעשענ רע טָאה -- ! טרַאװ ,טרַאוװ --

 ,יוא ...דניק ַא טרהיפרעפ טסָאה וד ..,עמרוט ןיא רימ ייב ןייז ךָאנ טסעוו

 ,תעשרמ !דניק ס'ןַאמ םענעגייא ןייד ? דניק סעמעוו ןוא ,רימ זיא העוו

 ! ןעדיא ייב ןערָאװעג טרעהעג טינ ךָאד זיא ךאז אזא ,ןעירשעג דלַאװג

 רעטייוו טָאה רע .ןעקיטש ןעמונענ םהיא ןערהערט יד ןעבָאה ָאד ןוא

 -נעווייל ןייז ןופ לעברא םוצ םינּפ םעד גידנעקירדוצ ןוא ןעדייר טנעקעג טינ

 .טלעפייווצרעפ ,טקיטשרעפ טנייוועג רע טָאה ,לעקער םענעט

 יד ףיוא ?עכיימש ןעניטליגכיילנ ַא טימ ןעגיוושעג ןוא ןענַאטשעג זיא יז

 / .ןהעג ןעמונעג יז טָאה ןאד ,ןעּפיל
 -ענ ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה ,רעטערב עּפוק רעד וצ ןעגנאנעגוצ זיא יז

 יר ןופ ןָאהטעג גנורּפש א יז טָאה םיצולּפ ..,רעסאוו ן'םיוא ןעקוק ןעמונ

 -ייוז רהיא ןעטָאש א יוװ ,ןָאהטענ ןייש ַא טָאה ןעניוא ענייז ראפ ,,רעטערב

 רערעווש רעּפמוד ַא טרעהרעד ךיז טָאה רעסַאו ן'רעביא ןוא ,רעּפַאר רעס

 ....םַאלק

 ןיא טלעדנַאהעגנ בָאה ךיא יוװ ןוא ןָאהטענ בָאה ךיא סָאװ טינ קנדעג ךיא

 קנעדעג -- ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו רונ -- ; טונימ רעבילקערש רענעי
 .ןַאמ רהיא ,ןעטְלַא םעד ךיז ןעבענ ןעהעזרד ךיא בָאה -- טצעי יוװ ךיא

 וצ טלעטשעגסיוא טָאה ,רעוויר םורא ,ענושמ יװ ,ןעפָאלעגמורא זיא רע

 "אוו ן'םיוא טקוקעג ןעגיוא ענעגושמ טימ טָאה ,דנעה עדנערעטיצ עדייב םהיא

 ....לֹוק םעניד א ףיוא רעטרעוו ןהֶא טצכערקעג טָאה ןוא רעס

 .יירשעג ןעדליוו ַא טימ סאג ןיא ןעפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה ןאד

 טעמב ,רעניד ןייז ןעגנולקעג טלעפייווצרעפ טָאה -- ! טעוועטאר --

 -- !טעװעטַאר ,ןעשנעמ -- טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא ,?וק רעשרעדניק
 א * *
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 יורפ יד ואוו ,טרָאד ...ט'םולח/ענ טינ רהעמ ןיוש טָאה רעוויר רעד ןוא

 עסייוו ,ןעטַאזעג ןוא טכָאקעג רעסאוו סָאד טָאה ,ןעפרָאװעגניירא ךיז טָאה

 יו ױזַא ,גידנעלמרומ ,ןעטייווצ םוצ רענייא ןעגנורּפשענ ןענייז ךָאלעילַאװכ

 ייז טָאה סָאוװו ,יורּפ יד ןעגעוו רערעדנַא רעד ענייא טלהעצרעד ןעטלָאװ ייז

 טנעמַאמ ַא ףיוא ךיז טָאה הנבל יד ןוא ..,?עמערד ןעסיז רעייז ןופ טקעוועגפיוא

 ,רעוויר ןיא ןעדָאבעג רערעיוו ךיז יז טָאה רעבָא דלַאב ; ןָאהטעגנ ?עסיורט ַא

 ....ןעלהַארטש-ףושיכ עלעה ךיז םורא גידנעפראוו ,גיטליגכיילג ןוא גיהור

 ,קרָאי וינ ,1904 ,ילוי



 + ןעּבאה הנותח טינ ליוװ ןאמייס סאוו ראפ

= 
 טמא

 ,שטייטס .טיילסדנַאל ס'ןָאמייס ןוא עניימ עלא ךיז ץשודיח םעד ןעגעוו

 ,ןעלטנַאמ-ןעיורפ ןופ קירבאפ רעסיורג א ןיא טסינישַאמ א ,ןאמ רעגנוי ַאזַא

 ,ןַאמ רעגנוי רעקרַאטש ַא ןוא רעקנַאלש א ,רעכיוה א ,רענעידרעפ רעטוג א

 טציז ,לעדיימ רעטסנהעש רעד טימ ןָאהט ךודיש ןעטסעב םעד טנעקעג טָאה

 ןוא ןערעה טינ ליוו ,טשינ-רָאג ןוא רהָאי גיצרעפ רעביא ןיוש רוחב א ךיז רע

 "רעד סָאװ ,רעסערג ךָאנ זיא שודיח רעד ןוא ...! ןָאהט ךודיש א ןופ ןהעז טינ

 יז ךָאנ םיוא טושּפ טהעג ,רעדניק בעיל ענושמ טָאה ןָאמייס רעניבלעז

 ןעבלַאה ַא תוחּפה-לכל ןעּבָאה טציא זיב ןיוש טנעקעג ךֶאד טָאה רע ,שטייטס

 ַא ןעברַאטש יקַאט טסעוװ ? יו ,ןָאמייס -- ..,? ענעגייא ענייז רעדניק דנעצוד

 ,טײלסדנַאל יד םהיא ןענערפ --- ? רוחכ

 "יימש ןוא ץרוק רע טרעפטנע -- רוחב ַא ןעברַאטש לעוװ ךיא ,םינּפה --

 .לעכיימש ןערַאברעדנָאז א טימ ייברעד טלעכ

 -סדנַאל יד רעטייוו םהיא טימ ן'הנעט -- ? ןאמייס ,סָאװ-ראפ ,רעבָא --

 ....ךעלרעדניק בעיל יוזא ךָאד טסָאה וד -- טייל

 רע טרעפטנע -- ןעסקאוועג רעמיוב ףיוא ןעטלָאװ ךעלרעדניק ןעוו --

 םיוב ןעצנאג א ךיא טלָאװ -- סַאּפש ףיוא בלַאה ןוא טסנױע ףיוא בלַאה ייז

 ,ךעל'השפנ עקניניילק יד בעיל בָאה ךיא ...טפיוקעג ךיז רַאפ רעדניק טימ

 ...רעדייל ,רעדייל רעבָא ...! תמא

 ...1 רעדייל סָאװ --

 תולאש ערעטייוו ערעייז רעביא רע טקַאה---? סיוא סע טכַאמ סָאװ ,ךע --

 -סדנאל ערעדנא ערעייא הנותח טכאמ ,תוישק עכלעזא טינ רימ ייב טגערפ --

 ...! ןעבָאה טינ לָאמנייק תחנ םעד טָא רהיא טעוװ רימ ןופ.טייל

 ,רעדליוו ַא ,ןַאקישזד א :ףיז ן'שודיח םייב ןעביילב טיײלסזנַאֿפ יד ןוא

 ...1 ןעבָאה הנותח טינ רע ?יוו סָאװ ראפ



= 

 001 ןיובאק ןָאעל

 ןיא רימ ייב גידנעצטיז ,טכאנ-רעד-ףיוא םענחעש ַא ןיא לָאמנייא ןוא

 ליוו רע סָאװ ראפ ,טרהעלקרע רימ ןָאמייס טָאה ,עעהט זָאלג א ייב םייה-רעד

 | ....ןעבָאה הנותח טינ
 "עג עבילקערש א זיא סָאד --ןעביוהעגנָא רע טָאה -- ? טרעה רהיא --

 לָאמ סעדעי ןוא ...קירוצ רהָאי טכַא טימ טבעלעגרעביא יז בָאה ךיא ...עטכיש

 ןוא רהיא ףיוא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןעבָאה הנותח ןעגעוו ךימ טנַאמרעד ןעמ זַא

 -עג ךיא לע טדיוט ן'יב ,ןעסעגרעפ טינ יז ןעק ךיא ...ױזַא ,ױזַא דייל ךיא

 ....עטכישעג עבכילקערש ענעי טָא ןעקנעד

 -טכייל רהעז ןעוועג ןאד ןיב ךיא ...ןעוועג סע זיא קירוצ רהֶאֵי טכא טימ

 יץנַאט יד טכוזעב בָאה ...גָאט ןעטוג א ןעבעל ןעגעוו רונ טכארטעג בָאה ,גיניז

 -ולב טימ ,חושדנאה עטריקַאל טימ ,טנארפ השעמ ךיז טעדיילקעג ,עימעדַאקא

 רעד ןוא טרָאּפס טימ ,"סטייפ , טימ טריסערעטניא ךיז בָאה ,ץאל ןיא ךעלעמ

 -נאווצ זיב ןהעצטכא ןופ טנעידרעפ בָאה ךיא ...ךָאנ סָאװ טימ סייוו לעפייט

 ...ינעּפ רעטצעל רעד זיב ןהעגקעװַא רימ ייב ןענעלפ ייז ןוא ךָאוװ ַא רַאלָאד גיצ

 ףיוא סעסימ רעיינ ַא וצ ריטרַאװק א ףיוא ןאד רעבירא ךיז ךיא ביילק
 .טירטס קלָאפרָאג

 טייבראעג רהָאי ףניפ טָאה ,רעגיטכיזדניווש א רערהיא ןַאמ רעד זיא
 עג טכוזדניווש יד טרָאד טָאה ןוא ,בראפ טכאמ ןעמ ואוו ,קירבאפ א ןיא

 | ....ןעגָארק

 גיסיירד םורַא ,ןַאמ רעגנויא ראג ךָאנ .ןעקוק וצ רעצ א ןעוועג זיא סע

 -טומנוא סיורא טקוק ,להוטש ַא ףיוא טרעקיוהעגנייא ףךיז טציז ,טלַא רהָאי

 -יד'תונמחר עניוזא ןוא ענידנענערב ,עסיורג ןעגיוא יד .רעטסנעפ ן'כרוד גיה

 ,ץראווש גיציּפש א טימ ,ןעקַאב ענעלַאפעגנייא טימ ,טדיוט םינּפ רעד ....עג

 םייב ּפָאנק ןעסיורג ַא טימ ,טרָאדעגנייא ,גנַאל ,ןיד זלַאה יד ; ?ידרעב רעטיש

 טביוה ,גנולש א וצ ,םעהַטָא ןַא רע טוהט .עדרָאמ רעד רעטנוא לעגרָאג עמַאס

 ןַאד םהיא ייב ןעכירק ןעניוא יד ,בָארא ןוא ףיורא ?עגרָאג םייב ּפָאנק רעד ךיז

 ןוא ,ךלימ יו עסייוו ,רענהייצ יד סיוא טעריצש רע ; עסיורג ,עסיורג ,סױרַא

 ....ןעוועג טוג טינ ?יומ ןיא טלאוו םהיא יוװ יוזא ,ןעפיל יד טימ טכַאמ

 ,ךלימ ןוא טולב ,עקיד ַא ,עקוטש עדנוזעג א זיא ,סעסימ ןיימ ,ענערוי ןייז
 ַא טימ ,םינּפ סייוו ,קיד ,דנור ַא טימ ,ןעגיוא עגידרעייפ עפעיט ,עצראווש טימ

 : גידעכעטש טלעכיימש יז עכלעוו טימ ,ןעּפיל עקיד טימ ,לעזענ ןעסיררעפ
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 ,םהיא טימ טעװעדנַאמָאק ,רענוד ַא יו ,בוטש ן'רעביא םורַא טהעג יז

 קנארק רע טכאמ ָאד ,טרָא ןייז ףיוא טינ רע טציז ָאד ; ןאמ ןעקנארק םעד טימ

 "! רעניימ ךשוח ,רעניימ ?זמ-םילש , : םהיא טפור ןוא ןעטסוה ןייז טימ

 ןוא טייברא ןייז ןופ דלעג עטרָאּפשענּפָא יד ףיוא טבעלעג ןעבָאה ייז

 טינ ייז ןעבָאה רעדניק ןייק .,ךָאו א ראלָאד רעיפ ראפ ןעמונעגניירא ךימ

 : ,טַאהעג

 דָאנ א רהעז ,עטנעהָאנ ַא רימ טימ יז טרעוו ךָאװ רעטירד רעד ףיוא ןיוש

 רהיא זיא ןעבעל סָאד ....ץ'רַאה סָאד סיוא רימ ראפ טדער ,עט'תנתוחמ עטנעה

 עגנוי ַא רָאנ ךָאנ זיא יז ...ןעבעל ?יוװ יז .,,.הנמלא ןא יוװ רעגרע ...אחינ טינ

 ,טוג ױזַא רימ וצ טרעוו .,וװ .ז .א רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ עלופ ןייק טינ ,יורפ

 לָאז טעב ןיימ טחעז ; ןעקנירט ,ןעסע ליוו ךיא סָאװ ,גָאט ןעדעי ךימ טגערפ

 עטעקַאנ טימ ריִמ וצ ןעמוקוצניירא טינ ךיז טמהעש ,ךיז ט'המכח ןעסנַאלב

 -יוזא טימ ,ןעניוא עניוזא טימ רימ ףיוא טקוק ןוא ,ףָאלש ךיא ןעוו ,סמערָא

 "יוא יד ןהעזעג לָאמ ַא רהיא טָאה -- ? ןעלהָאמבָא ךייא סע ךיא לָאז יו ..,.ענ

 ןעקַאמשעג א ךיז ראפ טהעזרעד יז ןעוו ,ץאק רעטרעננוהעגסיוא ןַא ייב ןעג

 ..::1 ןעסיב

 עניזָאד יד זיא ,ןעוועג סלָאמאד ןיב ךיא יו ,ןאמ-הרבח אזא ראפ ,רוציקב

 -קערש ,ןעברָאדרעּפ ןעוועג ןיב ךיא ....האיצמ ע'תמא ןא ןעוועג עניימ סעטימ

 טינ וליפא ךיא בָאה ןערהיא ןַאמ ןעכילקילגנוא םעד ןענעוו ,ןעברָאדרעּפ ךיל

 ,..! ןָאהטעג רהעלק ַא

 ןוא טירש ףיוא זנוא רע טיחה ,ןעגָארקעג דשח א זנוא ףיוא םינּפַא טָאה רע

 טדער ןוא טסוה ,שממ דנוה רעטרעגנוהעגסיוא ןַא יו זנוא ףיוא טקוק .טירט

 טסורב רעטזיולבעג ַא טימ םורַא טהעג יז ןעוו ,ןַאד רונ ..,סיוא טינ טרָאוװ ןייק

 לָאז יז ,רהיא ייב ךיז רע טעב ,טייהנעזעוונא ןיימ ןיא סמערא עטעקַאנ ןוא

 ...ןהעז טינ ןעק רע ,הּפרח א זיא סע ...ןחעגמורא טינ ױזַא

 ,טסוה ןוא טסוה ;טסוה םענעקורט ַא טימ ךיז רע טסוהוצ ייברעד ןוא

 ,טסורב רעקנַארק ןייז רַא8 דנעה עטרַאדעגסיױא עדייב טימ ןָא ךיז טּפַאכ

 ..ןעגיוא ענױזַא טימ רהיא ףיוא טקוק ןוא גָאטהעװ ןפ םינּפ םעד טמירק
 .! ןעניוא עכילקערש ענעי ןעסעגרעפ טינ ןעק ךיא ,יוא

 וצ רע טפיול ,סמערָא עטעקַאנ טימ ױזַא ןיירַא טהעג יז זַא ,לָאמ ךס ַא

 ,ךוטשיט א וצ ,דגב ַא טּפַאכ ,ןעגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ טעּטָאסרעפ רהיא וצ
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 עדנערעטיצ טימ ףיורא טפראוו ןוא ,דנעה יד רעטנוא ךיז טנַאמ סע סָאװ

 טימ רהיא ייב ךיז טעב ןוא ,סמערָא ערהיא ףיוא ,סעציילּפ ערהיא ףיוא דנעה

 -ראפ ...ןערהָאי יד טינ רימ םהענ ,עקניסעב : געז א יװ טגנילק סָאװ ,לוק ַא

 ...} זיוה ןיא שנעמ רעדמערפ ַא ..,יױזַא ךימ וטסעשטומ סָאװ

 סע ןעק ךיא ,יוא -- ןעגיוא ענייז טימ רהיא ףיוא רע טקוק םעד תעב ןוא

 ...} יוזא יו ,ןעגנערבסיוא טינ רָאנ ךייא

 ,רעניימ ךשוח ,ןעיירש םהיא ףיוא יז טמהענ -- ! רעניימ לזמ-םילש --

 ריד ,אקוד ,אקוד ,טָא ,טָא ? ןעבעג ערה ןיע ןייק רימ לָאז ןעמ ארומ טסָאה וד

 בָאה ךיא ןעמעוו ...! קילגנוא ןיימ טסיב וד ,רנּפ ,ץַאלּפ ! סיעכחל וצ ףיוא
 | ...! ןערהָאי עטסעב עניימ ןעבעגענקעװַא

 טימ ,רעטנורא ךיז ןופ טפראוו ,ךיז ןופ בֶא םהיא יז טּפוטש ייברעד
 :לוק ן'פיוא טרעמָאי ןוא סיפ יד טימ טערט ,טקעדעגוצ רהיא טָאה רע סָאװ

 ענידעבעל ַא ךיז ?יוו ךיא ! ןעבעל ?ליוװ ךיא ! ברַא-ַאטש ! ברַאדַאטש --
 ,..! רבק ןיא ןעגָארגעב טיג

 טימ ןא ךיז רע טּפאכ ,םהיא ףיוא רעמָאי טימ ױזַא טיירש יז זא ןוא
 ןלַאה םענעיורטש ןייז סיוא טהיצ ,טסורב רעקנארק ןייז ראפ דנעה עדייב
 -רעק ןעגיציּפש ןעצנאג ןייז טימ ךיז טלעסיירט ,לעגרָאג םייב ּפָאנק ן'טימ

 "! היח עדליוו ,חיח , 1 ץכערק א טימ סיורא טעצּפעש ןוא עינק עניד ןוא רעּפ
 ףיונוצ ךיז טהערד ,ךיז טסוהוצ ! רהעמ טינ טרָאװ ןייא ןייק ,רחעמ טינ ןוא
 םעד ןיירַא טמהעג ,ךיז טצעז ,לוטש םוצ וצ טהעג ,לעגיובא יו ,ןעיירד ןיא
 -ניּפ ןייא ןיא ענָאלדָאּפ יד ףיוא גנאל, גנאל טקוק ןוא דנעה עדייב ןיא ּפָאק
 : טעצּפעש ןוא עלעט

 ! ךָאנ ךיא בעל סָאװ ,רימ זיא העוו ,יוא --

 יװ יזא סעּפע םהיא ףיוא ךיא גירק סענעצס עניוזא ךָאנ לָאמ ךס א

 יוזא םהיא ףראד יז זא ,רעמיצ ןיא רימ ייב רהיא ךיא גָאז ןאד : תונמחר
 יז טזָאלפ .עקשטעטפָאק א ןיא ןהעגמורא ךָאד ןעק יז זא ,ןעשטומ טינ לעיפ

 ,סמערָא עטעקַאנ ערהיא טימ רימ םורא ךיז טּפאכ ,רעטייוו ןעדער טינ רימ

 : טעשטּפעש ןוא ?עפייט רע'תמא ןַא יו ,רימ .וצ וצ ךיז טקירד
 ןיימ זיא רע ? טסרעה וד ,רעכינ ,רעכיג ןעברַאטש לָאז רע ,ליוו ךיא --

 יעל ליוו ךיא ...ןעבעיל סייה ,ןעבעיל ליוו ךיא ,גנוי ,דנוזעג ןיב ךיא ! קילגנוא

 ךימ סָאוװ ,גידלוש טינ ןיב ךיא ....ןעבעל סָאד רימ ט'םס'רעפ רע ןוא ןעב
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 רימ טימ ךָאד טזיב וד ! גונעג ,נונעג רעבָא ...ןעבעיל ןוא ןעבעל ךיז טליוו

 ...9 ָאי ַא ,ךיוא ךימ ךָאד טסבעיל וד ? תמא טינ ,ךילקילג

 ךיז טלעיּפש יז ןעוו ,ץַאק ַא ייב יוװ ,ייברעד ןענערב ןעניוא ערהיא ןוא

 ףושיכ ַא .םינּפ םעד רימ טָארב ןוא טהירב םעהטָא רהיא ןוא ,זיומ ַא טימ

 -נַאג ןיא רהיא ןיא ןוא ןעגיוא עגידנענערב ערהיא ןיא ,םעהטָא רהיא ןיא טגיל

 ..! ליוו יז סָאװ רימ טימ טוהט יז ןוא .ןעצ

 ןעפָאלש טנעלפ רע ,רעמיצפָאלש רהיא ןעבענ ןעוועג זיא דעמיצ ןיימ

 | ....םֹור-טנָארפ ןיא

 ַא רעמיצפָאלש רהיא ןופ סעּפע ךיא רעה טכאנ ןעטימ ןיא לָאמנייא ןוא

 -רעפ ַא ןוא ןעּפירכ א ,טעב ןופ ןעּפירקס א ,ןעשטיווק טקיטשרעפ א ,שיורעג

 .ֹוצ ךיז רעה ןא טעב ןופ ףיוא ךיז ביוה ךיא ,טסוה ןעטקיטש

 -עגרעביא טרעוװ ןייוועג סָאד ...דניק ַא ןופ ,ךיא רעה ןייוועג סעליטש ַא

 .ןעטסוה ַא ןופ ןעסיר

 ...יוא ...ןענרעוורעד ריד ?עוו ךיא -- ?וק רהיא ךיא רעה -- ! קעװַא --

 ,סעּפע ןופ ּפַאלק ןעקרַאטש א ןוא םיטש עזייב רהיא רעדעיווװ ךיא רעהרעד --

 | "! ףימ טדיוט ,ןירעדרעמ , : יירשעג ןעקיטשרעפ א ןוא

 עסייוו ןיא רערהיא ןאמ רעקנארק רעד ,העז ךיא ; ןיירא ןיהַא ףיול ךיא

 ףיוא טרעטיצ ןוא טעב ןיא ןעבָארגעגנייא םינּפ ן'טימ טגיל רעדיילקרעטנוא

 -נעמַאלפ טיור ַא טימ ,רָאה ענעזָאלוצ טימ ,יז .סעציילּפ עגיציּפש ענייז טימ

 עדייב טימ םהיא טּפוטש ,ןעגיוא עגידנענערב ,עטצָאלנענסיוא טימ ,םינּפ גיד

 ;: טפיג טימ טעשטּפעש ןוא רענהייצ יד טימ טעריצש ,טעב ןופ דנעה

 ! ןעקיטשרעד ריד לעוװ ךיא ,עזַארַאז ,קעוװַא --

 ; רעמָאי ַא טימ ןעיירש וצ ןָא יז טביוה ,ךימ גידנעהעזרעד ןוא

 ...ךיז טָאה םהיא סָאװ ן'תיממ םהיא לעװ ךיא ! ןענַאד ןופ םהיא םהענ

 ...ו עזַארַאז ,יופ

 טלַאפ רע זא ,טעב ןופ רעטנורא ּפוטש אזא םהיא יז טוהט ייברעד ןוא

 עטצַאלגעגסיוא טייוו טימ טייז ַא ףיוא ןעניק טביילב ןוא ענָאלדָאּפ ן'פיוא

 .רהיא ףיוא רענהייצ עסייוו עטעריצשעגסיוא טימ ןוא ןעניוא

 ןופ ּפירכ רענעקורט ַא סיורא םהיא ייב ךיז טסייר -- ! ךאדאדא --

 רעד ראפ ןָא ךיז טּפאכ ,עגָאלדָאּפ ןופ ףיוא ךיז טביוה ,ךיז טסוהוצ ,טסורנ

 סיוא טהעז ןוא .לענייב ַא יװ ,ףיונוצ ךיז טהערד ,דנעה עדייב טימ טסורב
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 תמ א יו ,ףונ ןעניציּפש ,ןעראד ןייז טימ רעדיילקרעטנוא עסייוו ענייז ןיא

 .טלעוו רענעי ןופ

 דנַאה ןייא גידנעטלַאה ןוא ןעניוא עסיורנ טימ ןָא ךימ רע טקוק םיצולּפ

 טעּפירקס ןוא רימ ףיוא רעטייווצ רעד טימ ןָא רע טזייוו ,טסורב רעד ייב

 : געז ַא יו ,סיורא

 טָאה טָאנ רַאפ ! קנַארק ןיב ךיא ,דנוזעגנ זיא רע ! טוג ! טוג ,רע ,רע ---

 ריד ?עוװ ךיא ,טוג ,טוג ...{ טינ ךיז ןעמ טמהעש ןעטייל ראפ ,ארומ טינ ןעמ

 טימ ןענעכערבָא טָאנ ךיז טעוו טולב ןיימ ראפ רעבָא ...ןערעטש טינ רחעמ

 ַא טימ סיורא רע טצכערק -- ! הפשכ-כמ ! הפשיכ-כ-כמ ....ןעדייב ךייא

 ,ָאד זיא סע ,לעמיה ןיא טָאנ א ָאד זיא סע ...! רזממ ...! רזממ -- ןעּפיש

 ....ו ךיִז טיה

 .רעמיצפָאלש ןופ סיורא רע טפיול רעטרעוו עניזָאד יד טימ ןוא

 סעּפע ךיז טימ ?יוװ רע זא ,ןייא טלאפ רימ ...םהיא ךָאנ ןעפיול ?יוו ךיא

 טקירד ןוא רימ טשוק ,זלַאה ן'פיוא ףיורא רימ ךיז טפראוו רעבָא יז ....ןָאהט

 "...1 םהיא ןופ ןעיירפעב ךיז ךיא לעוװ ןעוו ,דלַאװג , : טנייוו ןוא ,רימ וצ ךיז

 -עיוו רע טמוק ,ךימ טשוק ןוא רימ וצ ךיז טקירד יז ןעוו ,ןַאד דָארנ ןוא

 ןעניוא יד טימ ,ריהט םייב רענעבָארגעגנייא ןַא יו ןהעטש טביילב ,ןיירַא רעד

 וקַא ,םינּפ ן'פיוא קערש טיפ רהעמ ךָאנ ףיונוצ ךיז טעשטרָאק ,ןעפָא טייוו

 םעד טימ תומה:ךאלמ םעד ןעניוא ענייז ראפ ןהעזרעד טלָאװ רע יוװ ,טַאר

 ....ףלח

 ַא ,עדליוו ַא ףיוא טגנירּפש יז ,סמערָא ערהיא ןופ סיר א ךיז והט ךיא

 םהיא ףיוא ףרָאװ א ךיז טוהט ןוא סמערָא ןוא סיפ עטעקַאנ טימ ,עטכָאקוצ

 : יירשעג ןענירעזייה ,ןעזייב ַא טימ

 ...| ןעטדיוט ךיד לעוו ךיא ! רנּפ ! קעווא --

 ןופ רעטסנעפ םוצ ףרָאװ א ךיז רע טוהט ,טעטראוורענוא רָאנ ,ָאד ןוא

 ,ךיז וצ םוק ךיא רעדייא ןוא ,שיורענ ַא טימ ןעפע ןַא טוהט ,רעמיצפָאלש

 טעדניוושרעפ ןוא טלַאטשעג עניציּפש ,עסייוו ןייז ןעניוא עניימ ייברעפ טהילפ

 שזַאטע ןעטפניפ ןופ ....טכאנ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד ןיא רעטסנעפ ן'כרוד

 ...| ןעפרָאװעגרעטנורא ךיז רע טָאה

 טימ םינּפ םעד טלעטשרעפ טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיוושנא זיא ןָאמייס

 ,קָאטש ןעבלעז םעד ףיוא רימ טימ טניואוװ סָאװ ,ןכש ןיימ ייב .,דנעה ערייג
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 טָאה ,ןָאהטעג לעסיירט ַא ךיז טָאה ןָאמייס .ןָאהטעג עקאימ א ץאק יד טָאה

 "וצ עסיורג טימ טקוקענמורַא ךיז טָאה ןוא םינּפ ןופ דנעה יד טּפַאכעגבָארַא

 ...ןעניוא ענעקָארש

 ,טגָאזעג ךיא בָאה -- רעמיצ ןיא ןכש ןיימ ייב ץאק יד טעקאימ סָאד --

 -רענ יוזא -- טלעמַאטשענּפיורא רע טָאה -- זעוורענ יײזא ןיב ךיא --

 זא ...לוק ןייז רעה ךיא זא ,רימ ךיז טכאד טפָא ...טייצ רענעי טייז ,זעוז

 -רעטעמשוצ ןייז ....רעדיילקרעטנוא עסייוו יד ןיא ףונ ןעניציּפש ןייז העז ךיא

 דניוו רעד זא ןוא ....סַאג ןופ רענייטש יד ףיוא טולב ךייט א ןיא ּפָאק ןעט

 טינ זַא ,ןַאד ךיז טכוד רימ ....ןעניפעג טינ ףיז ןייק רָאנ ךיא ןעק ןַאד ,טעיָאװ

 "רעבא ןַא סָאד זיא רשפא -- טינ סייוו ךיא ....רע ,רע רונ ,טרעמָאי דניוו רעד

 לָאמ ַא לָאז ךיא ןעוו זא ,טייצ רענעי טייז ,ךיז טכוד רימ רעבָא 4 ןעביולג

 ....ףוס ןייז ןעבָאה ךיא ?עװ ,ןעבָאה הנותח

 -עג ךיוא ךיז טָאה ןעניוא עניימ ראפ ןוא ןערָאװעג ןעגיוושנא זיא רע

 -רעטנוא עסייוו יד ןיא ףונ ןעניציּפש םעד טימ רעכילקילננוא רענעי ןענָארט

 -הערדעגפיונוצ א ןחעטש םהיא העז ךיא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ןוא ,רעדיילק

 "יוא עטצַאלנעגסיוא ,עסיורג טימ ןע'ןָאמייס ףיוא גידנעקוק ,לעגייב ַא יו ,ןעט

 - ...רענהייצ עסייוו עטעריצשעגסיוא טימ ןוא ןעג



 עטכישעג ענידריווקרעמ ס'ןעטלַא םעד

 איי

 רעטסואוו ןופ געוו ן'רעביא ךיז טגָארט גוצ רעד טכַאנרַאפ רעניײזַא רעיפ

 | .ןָאטסָאב ךָאנ
 "גייא זיא עגימורַא סָאד .ענראמכ ,סואימ זיא ןעסיורד ןיא רעטעוו סָאד

 יר ןיא טסיימש ןוא טהעג ןעגער ַא .רעיילש ןערַאס-לעקנוד א ןיא טלעקיוועג

 ןעלקייק ,ןערערט עסיורג יו ,סנעּפָארט עסיורנ ןוא ,סענָאגאוו יד ןופ רעטסנעפ

 .ןעביוש יד ףיוא ןוא רעביא ןעגנעה ןעביילב ,ךיז

 א ..ססיסוא םוא -- םוא -- רעווש רהעז טעּפָאס וויטָאמָאקָאל רעד

 יו ,דרע'רד רעביא ךיז טיידּפשוצ ,טייז ַא ןָא טלַאפ ,ךיז טהיצ ךיור רעסייוו

 ךיור ןעזעיד ךרוד סױרַא ןעמ טהעז רונ זייוונעטייצ ...ןַאמוט רעטכירעג ַא

 "ייװ טימ עקזייה"םרַאפ ַא ,רעדלעפ עטכייפ עטקלעוורעפ ,רעמיוב עטעקַאנ

 ןעביוא ןופ ןערעטיצ עכלעוו ,ךעלרעסַאװ עדנעשטשילב רעדָא ,רעטסנעפ עס

 ...ןעגער ם'נופ ךעלעלַאװכ ענבָארד ,ענבָארד טימ

 ןעביוה המשנ רעד ןיא ןוא ,םהיא טלהיפ ןעמ ...סע זיא טסברעה רעד

 ...תונורכז-טסברעה -- חומ ןיא ןוא ןעלהיפעג-טסברעה ןעלּפַאצ וצ ןֶא ךיז

 ןעמַאלק רעדער יד .ּפָארַא ןוא ףױרַא ץנַאג ךיז ןעגעיוו סענַאגַאװ יד

 ..ַאט-ַאט-ַאט : ןעסלער יד רעביא ףּפמוד

 .ןעריא ייווצ ןעציז רימ ןופ טייוו טינ

 ,ןיילק א טימ ,םינּפ רַאד ,סַאלב ַא טימ זיא -- רערעטלע רעד -- רענייא

 -צרוק עניילק טימ ,זָאנ םענעגיובעגסיוא,ןעגנַאֿפ א טימ ,לעדרעב יורג ,דנור

 עיולב ,ענעזָאלבעגנָא טימ ,דנעה עגידרענייב ,ערָאד טימ ,ןעגיוא עניטכיז

 "רעפ ַא ,קָאר ןעגידרעטניוו ןעיוג םעיינ ַא ןיא רע זיא ןָאהטעגנָא .ןערעדָא

 םורַא ךוטזלַאה ןעצרַאװש םענעדייז ַא טימ ,ךַאלּפענק עלַא ףיוא ןעטעליּפש

 טלַאה דנַאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ עטסלעטימ ייווצ יד ןעשיווצ .ןלַאה

 סיוארָאפ ןיא ןעגיובעגסיוא ?עסיב ַא טציז רע  .רַאניס ןעגירעביור א רע

 .גיצפופ ןוא עכילטע רהָאי ַא סיוא טהעז ןוא
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 -סקעז ןופ ןַאמרעגנוי א זיא ,םהיא ןעגעג טציז סָאװ רעטייווצ רעד

 דנעה עגנַאל טימ ,סעציילּפ עלָאמש טימ ,רעגנַאל א ,גיצנַאװצ-ןוא-ןעבעיז

 ,סעצנָאװ עקניצרַאװש טימ ןוא ןעגיוא עגידעכַאל עצראוש טימ ,סיפ ןוא

 ,טעיליּפשעגרעדנַאנַאפ ,לעטנַאמ-ןעגער ןעצרַאװש ַא ןיא ןָאהטעגנָא זיא רע

 םיפ י- ,קירוצ ןעפרָאװרעּפ ּפָאק םעד טציז רע .סעלָאּפ ענעפרָאװאוצ טימ

 רַאגיס ַא טלַאה ןוא רערעדנַא רעד ףיוא ענייא טניילרעפ ןוא ןעגיוצענסיוא

 ,ליומ ןיא

 -- ןעטלַא םוצ טעדנעוועג ןַאמ-רעגנוי רעד ךיז טָאה -- ,?עקנָא ,ָאזלַא --

 ? ןַאמָאר א ןופ דלעה ַא ןעוועג ךיוא לָאמַא טייז רהיא ,סע טסייה

 .ןָאהטעג לעכיימש ַא גירעיורט טָאה רעטלַא רעד

 ; ןיינ -- ,טדערעגסױרַא ליטש רע טָאה -- ,ןַאמָאר ַא ןופ דלעה ןייק --

 טרעוו טרָאד .ןעזעלעג טינ סנױזַא סָאװטע ךָאנ ךיא בָאה ןענַאמָאר יד ןיא

 א ןיא ךיז טבעילרעפ "רע, ןַא :ךַאז עבלעז יד ןוא ענייא ןעבעירשעב רונ

 סעּפע רונ ,ןעבָאה וצ הנותח ךיז ןעסייר עדייב "רע, ןַא ןיא "יז, ַא ,"יז;

 ןעבָאה עדייב רעבָא ,עדייב ןעפּפמעק ייז סָאװ ןעגעג ,געוו ןיא ייז טהעטש

 סע ןיא רימ ייב .ןעבָאה הנותח ,ךיז ןעגינייארעפ -- קעװצ-טּפיוה ןייא

 "עג טינ ךָאנ ךיא בָאה סנױזַא סָאװטע ,ןיינ ...שרעדנַא ץנַאג ןעוועג רעבָא

 | ...ןַאמָאר ןייק ןיא ןעזעל

 רַאגיס םעד ןעמונעגסױרַא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד -- ! עט ,עט ,עט --

 -- .ךיור עלעגניר ןעסייוו ַא טקַאנקעגסױרַא גנוצ ן'טימ טָאה ןוא ?יומ ןופ

 | ? לעקנָא ,סַאּפש ןהָא

 .םנעטלַא םעד ןיא ןעסעגעגנייא ןעגיוא עגידעכַאל ענייז טימ ךיז טָאה רע

 ,רעבָא ,סעװָאטַאק א ףױא טינ טריסערעטניארעפ ךימ טָאה רהיא --

 ? טלהעצרעד טינ טצעי זיב רימ סע טָאה רהיא סָאװ ,סע טמוק יוװ ,לעקנָא

 ןָאגַאװ ןופ רעטסנעפ םוצ ּפָאק םעד ןָאהטעג רהעק ַא טָאה רעטלַא רעד

 .טקוקעגסורַא טכַארטרעּפ טָאה ןוא

 -רעפ טדערעגסױרַא ןענייווש ןעצרוק א ךָאנ רע טָאה -- ,יבייא ,ַאי --

 ,ןענער רעד ...טנהָאמרעד דניצא רונ םעד ףיוא ךיז בָאה ךיא --- .טכארט
 ךיא טניימעג בָאה ךיא ,רעטעוװ ַאזַא ןעוועג ךיוא זיא ןַאד ,אי .,רעטעוװ רעד

 ךיזירַאפ יװ טצעזעגוצ רע טָאה -- !ןעטילעג בָאה ךיא יו .ענושמ רעוו

 | . ןערָאװעג ןעגיוושנא זיא ןוא
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 רעדעיוװ ךיז טָאה ,טרָא ןופ ןָאהטעג ביוה א ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רעד

 : ןעירשעגסיוא טָאה ןוא דנַאה ן'רַאפ ןעטלַא םעד ןָאהטעג ּפַאכ א ,טצעזעג

 טלחעצרעד ,טלהעצרעד ,רעקניבעיל ,רערעייהט ,?עקנָא ,רעבָא --

 ..!ונ ,לעקנָא ,ונ .טנַאסערעטניא זיא רימ  .גנַאפנָא ןופ

 .ּפָאק ן'טימ ןָאהטענ ךַאמ ַא גירעיורט טָאה רעטלַא רעד

 -עג ךָאד ןוא עטלַא ןַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עטכישעג עטלַא ןַא --

 ךיא .ןעוװעג ןעטכענ זיא סָאד יו טארוקא ,אי .טונ ױזַא ךיז יז טקנעד

 ךיא ...גָאטהעוװ רערעטיב ַא ..,גָאטהעװ םעד ,ךיז טכַאד ,דניצַא ךָאנ ?היפ

 ךיא בָאה יורפ רעטשרע ןיימ טימ .עלעגניא ןייק ןעוועג טינ ןיוש ןַאד ןיב

 "רהיא , טימ בָאה ךיא ןעוו ,טייצ רעזעיד וצ ,סע טסייה ,רהָאי ףלעווצ טבעלעג

 .גיסיירד ןוא ןעבעיז ןעוועג טלַא ןיוש ךיא ןיב ,טעטארייהעג

 רעהירפ רַאגָאז יז בָאה ךיא .ןעוועג טינ זנוא ןעשיווצ זיא עבעיל ןייק

 ענילָאמַא ךָאנ טּפיוהרעביא ,ןעדיא ייב ךיז טרהיפ סע יוװ רונ ; טנעקעג טינ

 ערהיא טימ ,רעניטכיר רעדָא ,ןערָאװעג טנַאקעב רהיא טימ ךיא ןיב ,ןערהָאי

 ...ןכרש ַא ךרוד ,ןערעטלע

 -- טיוט ס'יורפ רעטשרע ןיימ ךָאנ ןעטַאנָאמ ףלעווצ ןעוועג זיא סָאד

 ,קָאטסילאיב ןופ טסרָאיװ ףניפ ַא ףיוה ַא ןעטלַאהעג בָאה ,ךייר ןעוועג ןיב ךיא

 רעדניק ןייק ןוא טיירב טבעלעג ךיז בָאה ,עטערַאק ַא ןיא ןערהָאפסױרַא געלפ

 - ןערָאװעג ןיב ךיא יוװ ןעטַאנָאמ ףלעווצ ,ָאזלַא -- טָאהעג טינ ךיוא ךיא בָאה

 -לע ערהיא .ךודיש א רהיא טימ ןעדייר ןעמונעג רימ ןעמ טָאה ,ןמלא ןַא

 טינ ןעװעג וליפַא ןענייז ייז .טלָאװעג קרַאטש רהעז ךימ ןעבָאה ןערעט

 ,רהָאי ןהעצנעבעיז ןעוועג טלא טשרע זיא רעטכָאט רעייז ןוא ּפִא טכעלש

 ךֶאֹנ וצרעד ןעוו ,ךודיש א ןָאהט וצ רהיא טימ טלייאעג ךיז ייז ןעבָאה ךָאד

 טינ ןעבָאה ייז ןעמעוו ,ךיא יו ןתח רעכייד ַאזַא ןעוועגנ זיא ןעניוא יד ףיוא

 .ןדנ ןייק ןעבעג טפרַאדעג

 -ענ ייברעד ןענייז ,ךילנהעוועג .,רהיא טימ ךיז ןהעז ןעמוקעג ןיב ךיא

 .ןכדש רעד ןוא םיבורק ערעדנַא ,סרעטעפ ,סעמומ ,ןערעטלע ערהיא ןעוו

 טימ ,ךעלעקעב עטיור טימ : ענהעש ַא רהעז ,לעדיימ ענהעש ַא ןעוועג זיא יז

 ייב יװ ןעפיל עניד ,עטיור טימ ,עקנימש ןהֶא ןוא ערדוּפ ןהֶא ,ךעלעבירג-ןח

 ןעניוא עגידנענערב ,עצראווש טימ ,?עזענ ןעסיררעפ ןיילק ַא טימ ,עקלאיל 8

 ןעטַאלנ ,ךלימ יו ןערָאלק ,ןעסייוו ַא טימ ,ןעמערב עצרַאװש עגנַאל רעטנוא
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 יו ,עצרַאװש ךעלעגניר ןיא טזיורקעג ךיז ןעבָאה סע ןענלעוו ףיוא ,ןרעטש

 עוָאזָאר ,עקציניילק ןעוועג רהיא ייב ןענייז ןערעיוא יד ,רָאָאה ,טעמַאס

 ,טניישעג ןהעש טָאה ןוז יד .רעמוז ןעוועג זיא סע ,שנידנעהעזכרוד ןוא

 טכַאד ,ןוא ,ןעסעזעג ןענייז רימ ואוו ,זיוה ןיא ןעלהארטש ערהיא ןעפרָאװעג

 ..ןערעיוא עוװָאזָאר ערהיא ךרוד טקוקעג ןעבָאה ןעלהַארטש עזעירד ,ךיז

 .עקנילופ א ,עדנור ַא רעבָא ,עכיוה ַא רהעז טינ ןעוועג זיא יז

 עקרובמַאט ַא טימ טכַאמעג טָאה ןוא ןעסעזענ טייצ עצנַאג יד זיא יז

 -בָארַא ןעגיוא יד ןעטלַאהעג טָאה יז .עקשטולב עטיור ןופ לעכוטשיט ַא

 ,טרערעגסיוא טינ טרָאװ ַא טָאה ןוא טייברַא רעד רעביא טמהעשרעפ ןעזָאלעג

 רימ רעבָא זיא יז .ןעדייר טריבורּפ טינ ךיוא רהיא טימ בָאה ךיא

 | ,םעד ןהָא ןעוועג ןעלהעפענ קרַאטש רהעז

 השעמ ,עטצוּפעגסיױא ןַא שיט םייב ןעסעזעג יז זיא םיאנת ןופ טכַאנ יד

 .ןעדעירפוצ ןעוועג זיא יז ,ךיז טכַאד ,ןוא הלכ

 ,לרעּפ עטוג לערינש א :תונתמ עניימ טגנַאלרעד רהיא כָאה ךיא זַא

 --- גניר ןעטוגַא ןוא ןעגניריוא ענעטנַאמיד רֶאַּפ ַא ,עקליּפש ענעדלָאג ַא

 סע טלהעפעג יװ ,טגערפעג רהיא ייב ןוא טגנַאלרעד רהיא סע בָאה ךיא זַא

 רהיא טימ בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו עטשרע יד ןעוועג ןענייז סָאד) -- רהיא

 טיור יז זיא -- ,(טרעטיצעג ןַאד ,ךיז טכַאד ,טָאה ?וק ןיימ ןוא ,טדערעגסיוא

 "ניק ,עקניסייוו ערהיא ןיא ןעמונעג סע טָאה ,ןערעיוא יד רעביא ןערָאװעג

 יסױרַא סעּפע ןוא טקוקעג םעד ףיוא עלייוו ןיילק ַא טָאה ,ךאקעטנעה עשרעד

 ןח ןוא ןעּפיל ערהיא טימ טמהעשרעפ ןוא ךילבעיל גידנעלכיימש ,טדערעג

 .רהיא וצ ןעגיובעגנייא ךיז בָאה ךיא ךעלעבירג

 ,לָאמ א ךָאנ טגערפעג רחיא ךיא בָאה -- ? רהיא טנָאז סָאװ ---

 .טגָאזעג יז טָאה -- ,ןעלהעפעג סעּלַא זיא רימ ---

 ; טגערפעג ךיוא רהיא טָאה ןוא טשוקוצ רהיא טימ ךיז טָאה רעטומ יד

 תחנ ןיא ייז וטסלָאז ןעצינרעפ ,תונתמ ס'ןתח םעד ,?עטע ,ריד ןיא --

 ? ןעלהעפעג

 .עמַאמ ,עי --

 .טייק א טימ רעגייז םענעדלָאג ַא טגנַאלרעד רחיא טָאה רעטָאפ רעד

 םהיא גערפ ןוא ּפִא םהיא סע בעיג ,תונתמ ס'ןתח ןייד זיא סָאד --

 .ןעלהעפעג םהיא זיא סע ביוא ,?ירעטכאט
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 רעד ןופ רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ,תונתמ יד טגנַאלרעד רימ טָאה יז

 -רעטנורַא טָאה ,ןערָאװעג טיור זיא רעבָא ,ןענערפ סעּפע טלָאװעג ןוא טייז

 םערד טלעטשרעפ ןוא ןעלכיימש ןעמונעג טשימוצ טָאה ,ןעגיוא יד ןעזָאלעג

 .דנַאה ַא טימ ?יומ

 רהעז רימ ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג בָאה ןוא תונתמ יד ןעמונעג בָאה ךיא

 ,ןעלהעפעג

 דמערפ יוזַא ןעוועג ךיוא רימ ןענייז םיִאנת יד ךָאנ ...! ןערהָאי עשירַאנ

 וצ ןעמוק וליפַא געלפ ךיא .טייצ רענעי זיב יו ,ןערעדנַא ם'נופ רענייא

 ןעזומ ףיז ךיא נעלפ לָאמ סעדעי רעבָא ,ךָאו ןיא לָאמ עכילטע זיוה ןיא רהיא

 -עג יו ,רהיא טימ ןעדייר ,רחיא ףיוא קילב ַא ,טרָאוװ ַא טימ ןענעגונעב

 -עג ןייק לָאמנייק ךיא בָאה רהיא טימ ןעננערברעפ ױזַא רעדָא ,זיא גירעה

 ,עטַאט רעד רעדָא ןעפעזעג ןיא לָאמ עלא םורָאװ ,טַאהעג טינ טייהנעגעל

 | ,טייז רעד ייב עמַאמ יד רעדָא

 רונ ךיא בָאה ,רימ ןופ טקנעד יז זַא ןוא הלכ ןיימ ןעוועג זיא יז זַא

 לעקעז-תילט ַא סיוא טהענ יז זַא ,ןהעזענ בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ טסואוועג

 ,רימ רַאפ

 גילעפוצ רימ ןענייז לָאמ רָאָאֹּפ ַא זַא ,ןעפָארטענ ךיז טָאה סע ,תמא

 ןעדייר רהיא טימ טבורּפעג ךיא בָאה ןַאד ; דנַאנייב לַאַאז ןיא ןעציז ןעבילבעג

 -טנע ,ןערעוו טשימוצ טגעלפ יז ;גנוצ ן'םיוא ףױרַא זיא סע סָאװ ןעגעוו

 ,ןעזעל םעד תעב ךיא געלפ ןעגיוא ערהיא ןיא ןוא ,"ןיינ , רעדָא "ָאי, ןערעפ

 ..ןירַא לָאז רעצימע ,דלודעננוא טימ םרָאװ יז זַא

 טימ ןעסעזעג זיא יז ןעוו ,טייהנעגעלעג ַאזַא ייב לָאמנייא ,קנעדעג ךיא

 "רעפ רימ ךיז טָאה ,לעקעז-תילט סָאד קירטשענ ןוא לאאז ןיא ןיילַא רימ

 טָאה יז .ןעמונעגמורַא ָאלעימס טינג יז בָאה ךיא .ןָאהט שוק א יז טסולג

 נידנעקוק ,ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשענפיוא זיא ,ןָאהטעג יירשעג א גירעזייה

 ,וצ רהיט םוצ ןעקור ןעמונעג ךיז יז טָאה ,ןעגיוא ענעקָארשוצ טימ ךיז םורַא

 ,טסורב םוצ לעקעז-תילט סָאד גידנעקירד

 ןייק ןעוועג טינ ןיוש ןיב ךיא םגה ,ןעקָארשרעד ךיוא ןַאד ךיז בָאה ךיא

 העטשרעפ ךיא ...ןעוועג לָאמ ַא ךיוא טעטארייהרעפ ןיוש ןיב ןוא עלעגניא

 ...ןעקָארשרעד ןַאד ךיז בָאה ךיא סָאװהַאפ ,םויח דע טינ ךָאנ

 -צרוק ענייז טימ טָאה ,ןערָאװעג ןעגיוושטנַא עלייוו ַא ףיוא זיא רע
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 ְךיז טָאה םינּפ רעד .טכארטרעפ ךיז רַאפ ןָאהטענ קוק ַא ןעניוא עניטכיז

 ...גָאטהעוװ ןעקרַאטש ַא סעּפע ןופ יו ,טשטיינקוצ םעד תעשב םהיא ייב

 םינּפ ןייז .ןעגיוא יד ןעמונענּפָארַא טינ םהיא ןופ טָאה ןַאמרעננוי רעד

 ,טייקגירעגיינ עפעיט ַא טקירדעגסיוא טָאה

 -רעפ ןוא םַאזגנַאל ןעביוהעגנָא רעדעיו רעטלא רעד טָאה -- ,ָאי --

 ןעועג ןענייז רעמיוב יד .טכַאנ ענידרעמוז ענהעש ַא ןעוועג -- :טכארט

 טקעמשעג טָאה ףיוה ןיימ ןיא ןעטרָאנ רעד ,ןירג רעדלעפ יד ,ןעהילב ןעלופ ןיא

 הנבל יד ...דנַאלסור ןיא טכַאנ-רעמוז עסייוו ,עליטש ַא ...ןעמולב טימ

 עלַא ןעבעג ,םורַא ןוא םורַא ןוא לעמיה ןערהָאלק ן'פיוא ןעטכיױלעג טָאה

 "מורַא ןעוועג ןענייז ,לַאטש-דרעפ םעד ןעבענ וליפַא ,ףיוה ןיימ ןופ רעזייה

 "עג ןעבָאה סָאװ ,ןערילָאק ענעדעישרעפ ןופ ןערַאנָאפ ענערעיּפַאּפ ןעגנַאהענ

 ןעליּפש סָאד טרעהעג ךיז טָאה ָאד ןוא ..,עיצַאנימולליא ...גיטביל טנערב

 ןיימ ףיוא טכַארבעגבָארַא ךיא בָאה רמז ילכ עטסעב יד .רמז ילכ יד ןופ

 : ...הנותח

 טימ ,דיילק ןעסייוו ַא ןיא יז .הּפוח רעד רעטנוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 .רערהיפרעטנוא יד טימ רימ םורַא טהערדעג ךיז טָאה ,םינּפ ןעטקעדעגוצ ַא

 טינ רהעמ ןיוש ךיז טעװ יז ..עניימ יז זיא טנייה : טכארטעג בָאה ךיא

 ...בייל ןיימ ןעמונעגכרוד טָאה רעדיוש ַא ןוא ...ןעמהעש

 ָאה ,רעגניפ ן'פיוא ןישודק תעבט םעד ןָאהטעגנָא רהיא בָאה ךיא ןעוו

 םעד ןעקנורטעג בָאה ךיא ןעוו ןוא טלעסיירטעג רימ ייב דנעה יד ךיז ןעב

 ןעסע ךיא לעוװ ןָא דנוצַא ןופ : טרהעלקעג ךיא בָאה ,סוכ-חכרב םעד ןופ ןייוו

 טגנַאלרעד רימ ךָאנ רהיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא ...רעלעט ןייא ןופ רהיא טימ

 קעדוצ םעד לעסיב ַא ןעביוהעגפיוא רהיא טָאה ןעמ ןוא ןייוו רעכעב םעד

 !עּפיל עזעיד : ןעּפיל ערהיא גידנעהעזרעד ,טרהעלקעג ךיא בָאה ,ליומ ןעבענ

 ןעּפוזסױא ןעלאז ייז זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא ןוא ...ןעשוק ךימ טנייה ןעלעוו

 ,רערעטנומ ,רעכילהערפ ןעלחיפ ךיז לָאז יז םוא ,רעכעב ןופ ןייוו ןעצנַאג םעד

 ...ןעמוק טעװ טייצ יד ןעוו ,ךאל'רוכיש רַאנָאז ,ַאי

 ...טעטיירבעגרָאפ יז ןעבַאה רערהיפרעטנוא יד .,ןעמוקעג זיא טייצ יד

 טקוקעגניירַא טָאה ןייש רעסייוו ַא ,ןעגָאט ןעמונעג ןיוש טָאה ןעסיורד ןיא

 ןעהיירק סָאד טרעהעג ךיז טָאה ןעטייז עלַא ןֹופ ףיוה ןיא .רעטסנעפ יד ןיא

 .ירענ העה ןופ
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 -ַאלב א טעב ן'פיוא ןענעלעג זיא יז ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןיירַא ןיב ךיא

 ,ערהיא ראה עצרַאװש ענהעש יד .ןעגיוא ענעקַארשוצ ,עסיורג םימ ,עס

 דוצ ןעוועג ןענייז ,רעש ַא טימ טקַאהעגרעטנוא ןעוועג דניצַא ןענייז עכלעוו

 ןעסייו ַא טימ טקעדענוצ ןעוװענ זיא יז ,ןעשיק ןעסייוו ן'רעביא ןעטָאש

 .זלַאה ן'זיב ךעלייל

 ערהיא טימ רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא יז טָאה ,ןהעזרעד ךימ טםָאה יז ןעוו

 קנעד ךיא סָאװ ,ןעגערפ ןעלעוו טלָאװ יז יו טַארוקַא ,ןעגיוא ענעקָארשוצ

 .ןָאהט וצ

 ן'טימ ןָאהטעג רהעק ַא ךיִז יז טָאה ,קָאר ןיימ ןָאהטעגסיױא בָאה ךיא ןעוו

 ...ּפָאק ן'רעביא ךעלייל ן'טימ טקעדעגרעבירַא ךיז טָאה ןוא דנַאװ םוצ םינּפ

 -סיױרַא ךיז טָאה יז ...טשימוצ ןעוועג ןיב ךיא ...טינ קנעדעג ךיא ...ןוא

 יּפָארַא דמעה-טכַאנ ןייא ןיא זיא ,סמערָא עניימ ןופ רעמָאי ַא טימ ןעסירעג

 ןעפָאלעגוצ יז זיא ,ןעיירד ןיא ךיז גידנעגיובסיוא ,ןוא טעב ןופ ןעגנורּפשעג

 ן'פיוא ּפָאק םעד ןעזָאלעגּפָארַא ,דרע'רד ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ,עלעקניוו ַא וצ

 טּפַאכעגמורַא טָאה ,ןעקַאנ רעסייוו רהיא ןהעזעג ךיז טָאה סע זַא ,ױזַא טסורב

 ..טעּפילבעג טָאה ןוא דנעה עדייב טימ עינק יד

 רהיא בָאה ךיא .טניײװעגרעדנַאנרַאפ טינ רעיש ךיז ןייֵלַא בָאה ךיא

 ...טשינ רָאנ ,טשינ רָאג ךָאד זיא סָאד ,עלעראג : ןעגיהורעב ןעמונעג

 .רהעמ ןוא רהעמ טנייוועג רעבָא טָאה יז

 ,ןעגנורּפשעגפיוא יז זיא רעבָא ָאד ; ןָאהט שוק א טלָאװעג רהיא בָאה ךיא

 .תחדק ַא ןופ יז ,ןערעטיצ ןעמונעג טָאה

 -עג ךיז יז טָאה -- טינ ךימ טעּפעשט ,טינ ךימ טעּפעשט ,ןמלז 'ר --

 ךיז ןעבָאה ןערהערט עסיורג ןוא ,דנַאװ ןיא ךיז גידנעקירד ,רימ ייב ןעטעב

 ,תונמחר טָאה ,טינ ךימ טעּפעשט -- :ןעקַאב ערהיא רעביא טלעקייקעג

 | ...ןמלז 'ר

 ןיב ךיא .ןעצרַאה ןיא ןָאהטעג ךָאטש ַא רימ טָאה סע ..,! ןמלז 'ר

 | ,! ןמלז 'ר רָאנ ךימ טפור יז ןוא ןַאמ רהיא

 -עג טלַאװעג טימ בָאה ךיא .ןעכָאק ןעמונעג רימ ןיא טָאה טולב סָאד

 ינייא ךיז ךיא בָאה ךָאד ;ןַאמ רחיא ןיב ךיא סָאד ,ןעזייוועב רהיא טכָאװ

 : ךייוו רהיא וצ טגָאזעג ןוא ןעטלַאהעג

 ..וד, רימ גָאז !ןמלז 'ר רָאג ?וטסדער סָאוװ ,דניק --
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 .טקורענּפָא ךיז טָאה יז .ןעמהענמורַא טלָאװעג יז בָאה ךיא

 ...| העג ,לעטע ,ונ ,העג .,.טעב ןיא ךיז גייל ,הענ --

 ַא טימ ךימ טדיינשוצ רעסעב ...ןעגָארטרעבירַא טינ סע לעװ ךיא --

 ...טרעמַאיעג יז טָאה -- { ןמלז 'ר ,ןמלז 'ר ,ךַא ,ְךַא  .,רעסעמ

 בָאה ,דנעה יד ףיוא ןָאהטענ ּפַאכ ַא יז בָאה ךיא ...! ןמלז 'ר רעדעיוו

 .ןעסיבעג ןוא טשוקענ יז בָאה ןוא טעב םוצ ןעגָארטעג יז

 טימ ןעגָאלשעג ךימ טָאה ,דנעה עניימ ןופ ןעסייר ןעמונעג ךיז טָאה יז

 ָארשרעד ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעיירש ןעמונעג ױזַא טָאה ןוא סנעגיובנעלע יד

 ,רעדיילק עניימ גידנעוהט ּפַאכ ַא ,ןוא דנעה יד ןופ ןעזָאלעגסױרַא יז בָאה ,ןעק

 ...עגושמ ,טמהעשרעפ ,טגערעגפיוא ,רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא סױרַא ךיא ןיב

 רהיא טימ ןעבָאה ןערעטלע יד .םישעמ ןָאהטעג ךיז טָאה ןענרָאמ ףיוא

 ..,םיהַא ל?יוװ יז ,ןעטעבעג ךיז טָאה ,טנייוועג טָאה יז ,טדערעגרעביא

 ןופ ןעגנירּפש רעבלעז רעד .עבלעז סָאד רעדעיוו טכַאנ עטייווצ יד

 ..טייקשירפ רהעמ טימ ךָאנ נָאלק רעבלעז רעד ,טעב

 ןערהאּפ ןעלָאז ייז ,ןערעטלע ערהיא ןוא רימ ייב ןעבילבעג זיא ןַאד

 "נוא ךיז יז טעװ טכיילעיפ ןַאד ,ןיילַא רימ טימ רהיא ןעזָאל ןוא םייהַא

 ...ןעבעגרעט

 רעטיב ױזַא יז טָאה ,טנעגעזעג רהיא טימ ךיז ןעבָאה ןערעטלע יד ןעוו

 ןעשיווצ דלַאוו ַא ןיא ןיילַא ןעזָאלעגרעביא יז טלָאװ ןעמ יװ ױזַא ,טגָאלקעג

 ...ףלעוו עדליוו

 טכיילעיפ ,הורוצ ןעזָאל יז ,ט'לעוּפ'ענ ךיז ייב ךיא בָאה טכַאנ ענעי

 ...קנַאדעג ן'טימ ןעניואוועגוצ ךיז יז טעוו

 ,טסוקעג טָאה ,רעגיהור ןעוועג עקַאט יז זיא סעמרַאוו וצ ןעגרָאמ ףיוא

 ! טלעכיימשעג זייוונעטייצ רַאגָאז טָאה ןוא רימ ףיוא ,טמחעשרעפ וליפַא

 בָאה ךיא .ןעזָאלעג ךיז טָאה יז ,ןעמהענמורַא יז טריבורּפ בָאה ךיא

 .ןעזָאלעג ךיוא סע טָאה יז ,ןָאהטענ שוק ַא רהיא

 ךיז ייב ךיא באה -- קע ן'ַא, .רעכילהערפ ךיז ייב ןערָאװעג ןיב ךיא

 "..,לבש םוצ ןעמוקעג זיא יז -- טכארטעג

 ריד ךיא בָאה ױזַא טָא -- ,רהיא וצ ךיא ךַאמ -- ,עלעטע ,טסהעז --

 ...עלעבייוו ןיימ טזיב וד זַא ,ןעסיוו טפרַאדעג גנַאל ןיוש טסָאה וד ,דלָאה

 .שוק ַא ךימ והט ,ונ
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 .ןערָאװעג טיור זיא יז

 ,טרעפטנעענ יז טָאה -- טינ ךיז טליוו רימ --

 . ,ןעלעוו זומ עלעבייוו ַא ,עלעראנ .טםינ ךיז טליוו סע ,טסייה סָאוו --

 ריד ?עװ ךיא טָא ...שוק ַא וחט ןוא רימ וצ ךַאלעּפיל ענייד וצ גייל ,ונ

 ,..ױזַא יו ,ןעזייוו

 ,ןָאהטעג שוק ַא רחיא בָאה ךיא

 ריס -- .טגָאזעג יז טָאה -- ,טרָאפ טינ ךיז טליוו רימ זַא ,רעבָא --

 ...ןערעוו םוג טינ םעד ךָאנ טעװו רימ ,ךיז טכַאד

 ,ןעצרַאה םייב ןָאהטעג טינש ַא רימ טָאה סע

 רָאנ הטרח וטסָאה רשפא רעדָא ?ַאה ,בייוו ןיימ וטזיב ,עלערַאנ -- |
 ,ץרַאה ןעדנרעטיצ ַא טימ טגערפעג ךיא כָאה -- ? ךודיש ן'פיוא ןעצנַאג ןיא

 ,,,רעבָא .בייוו רעייא ןייז וצ ןעדעירפוצ ןיב ךיא ? הטרח טעּפע סָאװ --

 .ןעכַארברעטנוא ךיא בָאה -- ,בייוו ןייד --

 סָאד גידנעלמַאטשסױרַא ,טכיררעפ ךיז יז טָאה -- ,בייוו ןייד-ד-ד --

 ףימ טסנעק ,ןעטעב ךיד-ד ...ףייא ךיא ?עוו ךַאז ןייא רונ -- : "ןייד , טרָאוװ

 ףימ עשטומ ,בייוו ןייד--ייא ןיב ךיא טלעוו רעד ןיא ןָאהט סעלַא ,ןעשוק

 ...טינ רעבָא

 ? ךיד טעשטומ רעוו ,רעניימ טָאג ? עלעטע ,וטסניימ סָאװ --

 ,טניימעג בָאה ךיא .,טכענ ייווצ עטשרע יד רעבָא ,טינ ןעטכענ טָא --

 ,..| ענושמ רעוו ךיא

 שױעדנַא ןעד ןעק יװ -- ,ןעירשעגסיוא ףךיא בָאה -- ! דניק ,דניק --
 | ...9 טניימעג וטסָאה ןעד סָאװ ...? ןייז

 טָאה עטַאט ןיימ .טינ יז ןעמ טעשטומ ,בייוו ַא טבעיל ןעמ זַא --

 .ןעמַאמ ןיימ טעשטומענ טינ ױזַא לָאמנייק

 .טבַאלענרעדנַאנַאפ ךיז בָאה ךיא

 ןייק רַאפ רימ יז טָאה ,ןעפָא ןעדייר ןעמונעג רהיא טימ בָאה ךיא ןעוו

 ...טביולגעג טינ לַאפ

 ...טנָאזעג יז טָאה -- ,טעב ןייא ןיא טפָאלש ןעמ זַא ,גונעג --

 .טינשבָא ןעבלעז םעד טאהעג רעדעיוו ךיא בָאה דנעבא ןעבלעז םעד ןיא

 ...רעטסנעפ ןופ ןעגנירּפשסױרַא טלָאװעג טָאה יז

 טינ זיא ןוא רעמיצ-ףָאלש ןיא טרַאּפשרעפ ךיז יִז טָאה ןעגרָאמ ףיוא
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 טינ טָאה ןעטעב ןייק טינ ,ןעּפַאלק ןייק טינ .דנַאנַאכָאנ געט ייווצ סױרַא
 ערהיא ְךָאנ טקישעג ךיא בָאה ןַאד .טנעפעעג טינ טָאה יז .ןעפלָאהעג

 - .ןערעטלע

 ןעמונעג רהיא ןעבָאה ייז .טנעפעעג ןיוש יז טָאה ןערעטלע ערהיא
 -וצ יז ןעמ לָאז רעסעב ,ןיינ ןוא ןיינ רעבָא ; ןעטוג טימ ןעטעב ,ןעשַארטס

 ..לָאמ עֶלַא ראפ לָאמ ןייא ןעדיינש

 ןעשַארטס יז לָאז ךיא ,ןעדיירנייא ןעמונעג ךימ ןעבָאה ןערעטלע ערהיא

 יז ןענַאװ זיב ,ןעסע ןעבעג טינ רהיא ךיא לָאז נעט עכילטע ,רעגנוה טימ

 טנעקעג טינ רימ ייב רעבָא ייז ןעבָאה סָאד .ןעבעגרעטנוא ןעזומ ךיז טעוו

 ךֶאנ הורוצ ןעזָאל יז לָאז ךיא ,ןעוועג בשיימס רעסעב ךיז בָאה ךיא .,ן'לעוּפ

 ...רעמָאט ,ךָאװ ַא

 יז ךיא בָאה געט עכילטע .ןערהָאפענקעװַא ןענייז ןערעטלע ערהיא

 טגעלפ ןוא רימ רַאפ ןעטיה וצ טרעהענפיוא ךיז יז טָאה ןַאד .הורוצ ןעזָאלעג

 ..טדערעג ןעטלעז רימ טימ יז טָאה ןעדייר ,רימ טימ ןעסע סױרַא

 ןעמונעג בָאה ,רהיא וצ ןעלַאפענוצ ךיא ןיב -- גָאט ייב ַא -- לָאמ ןייא

 ,רהיא ייב ךיז ןעטעב ,ןענייוו

 ..ןענייוו ןעמונעג ךיוא טָאה יז

 ,..סיוועג טלָאװ ךיא .,.,ןעגָארטרעבירַא טינ סע ןעק ךיא ,טינ ןעק ךיא --

 ,טנייוועג יז טָאה

 .ןָאהטעג ּפַאכ ַא יז בָאה ךיא

 -ענ טָאה יז ...!ּפָארַא ןעניז ןופ לעו ךיא !טזומ וד ! טזומ וד --

 "עג טָאה ,דנעה יד רימ ןעסיבעג טָאה ,ענענושמ ַא יו ,רימ ןעגענ טפּפמעק

 .תולוק עכילרעמָאי טימ ןעירשעג טָאה ןוא רָאָאה יד רימ ןעסיר

 ןעכערב סעקַאלוק יד טימ ןעמונעג יז טָאה ,ךיז גידנעסײרסױרַא ,ןַאד

 טָאה סע עכלעוו ןופ ,דנעה יד ןעטינשוצ ךיז טָאה ,רעטטנעפ ןופ ןעביוש יד

 ...טולב ןענורעג

 ...ןעכַאמ טינ רָאג רהיא טימ לעװ ךיא זַא ,ןהעזרעד ךיא נָאה טשרע ָאד

 ןיא טצעזעג ךיז טָאה יז ןעוו ,טנייה יו ,טכַאנראפ ַאזַא ןעוועג זיא סע

 ...ןערעטלע ערהיא וצ םייהַא קירוצ ןערהָאפ וצ םוא ,לענעוו

 ; ןעסָאגעג טָאה ןעגער ַא } יילב ןופ רילָאק ַא טַאהעג טָאה לעמיה רעד

 ןוא טרעמַאיעג ,טפייפעג טָאה דניו רעד ; טעשזושזעג ןעבָאה רעמיוב יד
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 -עז ןוא רעטסנעפ ןעבענ גידנעהעטש ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ןוא ,טגָאלקעג

 סָאד זַא ,ףיוה ןופ ןערהָאפענסױרַא ןענייז רהיא טימ לעגעוו רעד יװ ,גידנעה

 רימ ןופ קעװַא ,קעװַא זיא יז ...המשנ ןיימ טרעמָאי ןוא טעשזוה ,טמורב

 -עג ענידריווקרעמ ןייז טנידנעעג ?יטש רעטלא רעד טָאה -- ! גיבייא ףיוא

 .ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא טָאה ןוא עטכיש

 עטצַאלנענסיוא טייוו טימ רעטפַאנרעפ ַא ןעסעזעג זיא ןַאמ רעננוי רעד

 ביוה ַא ךיז רע טָאה גנולצולּפ ,ןעטְלַא ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא ןעניוא

 : ןָאהטעג

 ? ףילנעמ סע ןיא יו -- ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ,לעקנָא ,רעבָא --

 ,..} רוטַאנ רעד ןענעג ךָאד זיא סָאד

 -רעפ ןוא םַאזגנַאל טרעפטנעעג רעטלַא רעד טָאה -- ,יבייא ,אי --

 ...תמא זיא סָאד רעבָא ,רוטַאנ רעד ןענעג זיא סָאד זַא ,ןייז ןעק סע -- טכארט

 ןיא ךיז לָאז יז זַא ,טלַא וצ ךיא ןוא גנוי וצ ךאנ ןעוועג זיא יז זַא ,ןייז ןעק

 ןעק סע ...ךַאז רעדנַא ןייק ןוא עבעיל יד ןעלהיפ רונ ןוא ןעסעגרעפ ןעצנַאג

 טינ רהעמ לָאמנייק טָאה יז ןעד ,ןעבעיל טנעקעג טינ טָאה יז סָאד ןייז ךיוא

 ..! יבייא ,תמא זיא סָאד רעבָא -- ,ןייז ןעק סע ; טַאהעג הנותח

 ,ןָאטסָאב ןיא ןעמוקעננָא זיא נוצ רעד

 .1898 ,רעבמעווָאנ ,,ססַאמ .,ןָאטסָאב



 ַאמַארד-ןעילימַאּפ ַא ןופ טקַא רעטשרע רעד
 איי

 ןענייז סרענערביזעג ייווצ יד .?לעקנוד בלַאה זיא רעמיצטנָארפ ןיא

 ענידרעייפ עקנילָאמש ,עקניניד סױרַא ךיז ןעהיצ ייז ןופ ןוא טהערדעגניירַא

 רעמיצ ןיא רעטסנעפ יד .סדנעבַא רהוא ןהעצ םורַא זיא סע ,ךאלעגניצ

 .לעמרומעג ַא ןוא ןעמושז ַא סַאג ןופ ןיירא ךיז טסייר ייז ךרוד ןוא ןעפָא ןענייז

 .טקיטש סע ןוא טסערּפעג טפול יד זיא רעמיצ ןיא

 ,ןעטמולבעג ַא טימ טגיילעגסיוא זיא סָאװ ,עגָאלדָאּפ עכייוו יד ףיוא

 ןופ תיבה לעב רעד טנעה ענעפרָאװאוצ טימ טניל ,ךיּפעט ןעגיליב ,ןעטיור

 ףױרַא םינּפ ן'טימ ןעקור ן'פיוא טנעיל רע .,רעהיינ-ןעדמעה רעד יאו?ל ןיוה

 ליומ רעד .,ןעקָאז ןיא ןוא ןעזיוה עצרַאװש ןיא ,לעדמעה-בייל ?עג ַא ןיא

 לעדמעה סָאד ,טכַאמרעפ ןעניוא יד ,טנעפעעגרעדנַאנַאפ טייוו םהיא ייב זיא

 ףייפ ַא סױרַא רע טזָאל זייוונעטייצ ,טעיליּפשעגרעדנַאנַאפ זיא טסורב םייב

 .זָאנ ן'ברוד

 ,סעציײלּפ עלָאמש טימ רערַאד א ,ןַאמרעגנוי רעגיסקיוועג-ןיילק ַא זיא רע

 ןייז ףיוא רָאה יד ; זָאנ רעגנַאל ַא םימ ,ןעקַאב ענעגיוצעגנייא עכיילב טימ

 ןייז סיוא טקוק רעבירעד ןוא עקנישַאמ ַא טימ ןעמונעגּפָארַא ןענייז ּפָאק

 רַאּפ ַא םהיא ייב ךיז ןעהערד ןעּפיל יד ףיוא זָאנ ץרעטנוא ; ערַאס ַא ּפָאק

 .,סעצנָאװ עקניצרַאװש ,עקניניד

 רעדורב רערעגניא ס'יאול לחהוטשדנעיוו ַא ןיא טציז רעטסענפ ןעבענ

 .רעטַאעהט ןעשידיא ןופ עלעדעיל ַא זָאנ ן'רעטנוא טגניז ןוא סקַאמ

 ןָאהטעגנָא ,סעצײלּפ עטיירב טימ רוחב רעטנוזעג ,רעניוה ַא ןיא רע

 טקעמש סע עכלעוו ןופ ,ךָאה עגיצנַאלנ עטמאקרעפ ןהעש טימ טנַארפ השעמ

 רע םגה ןוא ןַאמ-הרבח רעגידעבעל ,רעכיפהעדפ ַא ןיא רע .,עדַאמַאּפ טימ

 .ץנעט רענַאקירעמַא עלַא טוג ןיוש רע טייוו ,רחָאי 8 זיולב אקירעמַא ןיא זיא

 םינ טגעידרעּפ ןוא עינַאּפמַאק גנורעכיזרעפ-סנעבעל ַא ןופ טנענַא ןַא זיא רע

 ,טכעלש

 א =
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 ן'פיוא לעקער ןייז טלַאה ןוא סופ א ףיוא סופ ַא טגיילרעפ טציז רע

 ,םערָא ןעקניל

 ס'יאול עלעווייא-זענ ַא םורַא ,םורַא ךיז טהעוד רעמיצ ןעטייווצ ןיא

 ,לעבייוו לופ נידכעלייק ַא ,28 רהֶאי ַא ןופ רעמיצנעיורפ ַא -- יסעב בייוו

 עלופ טימ ,?עזענ ןעסיררעפ גישטניילק ַא טימ ,םינּפ סייוו גידכעלייק ַא טימ

 ,עצרַאװש רֶאַּפ ַא טימ ןוא דימת ןעלכיימש סָאװ ,ןעּפיל עכילטפַאשנעדייל

 ןעגידעכַאק עלעּפעט ַא ןעמונעגרעטנורַא סָאװ רָאנ טָאה יז .ןעגיוא עגידעכָאק

 טקעדעגוצ םהיא ןוא שיט ן'פיוא טלעטשעג םהיא טָאה ןוא עלעווייא ןופ ךלימ

 .טכאנ ייב ןעקנירט וצ ידכב ,רעלעט ַא טימ

 רטעה ןעטינשעגסיוא טייוו ַא טימ עטפָאק ַא ןהִא םורַא ךיז טהערד יז

 ןעפרָאװענּפױרַא רהיא ייב זיא סעציילּפ יד ףיוא ; סמערָא עטעקַאנ טימ ןוא

 .לעכיט ןעדייז סייוו ַא

 ,רעמיצ-טנָארפ ןיא ןיירַא טמוק יז

 ןיוש ןיב ךיא -- עמיטש עכילגירעזייה א טימ יז טנַאז -- םסאמ --

 יז טערט ,סעציילּפ עטעקַאנ יד ףיוא ל?לעכיט יד גידנעטכיררעפ ,ןוא גיטראפ

 .רעמיצ-טנָארפ ןופ ךיּפעט ן'רעביא גנַאג ןעשיטעקָאק ןערעדנַאזעב ַא טימ

 טימ סױרַא יז טדער -- ! רעניימ ןױשרַאּפ רעד ,ןיוש טפָאלש רע --

 ןעּפיל יד טמירקרעפ ןוא ,ןַאמ ןעגידנעפָאלש רהיא גידנעהעזרעד ,גנוטכַארעפ

 --- ,סקַאמ ,רימ טגָאז ! חריגּפ עגידעבעל א -- .ןעלקע רהיא טלָאװ סע יוו ױזַא

 ןעמעוו ןיא -- ?עביימש ןעטכַאמעג ַא טימ םהיא וצ רחעק ַא ךיז יז טוחט

 ...1 הירב ענעפאלשרעפ ַאזַא ,ןעבעגעגנייא ךיז רע טָאה ךייא ןופ

 -טנע וצ רהיא טָאטשנָא ,סקַאמ סיוא טגניז -- ! בוט לזמ ,הלכ-זתח ---

 .לוק ן'פיוא ךיז טכַאלוצ ןוא ,ןערעפ

 טוהט ,גנוגעוועב רעגידעבעל ַא טימ םהיא וצ ףרָאװ ַא ךיז טוהט יז

 ,טנעהַאנ ױזַא םהיא וצ ךיז גידנעגיובוצ ,ןוא רעיוא ןַא רַאפ ןָא ּפַאכ ַא םהיא

 -ַארטס ,סעציילּפ עטעקַאנ עמערַאװ ערהיא ןוּפ םייווש םעד ט?היפרעד רע זַא

 יסיוא רעוא םעד ךייא לע ךיא -- :?וק טקיטשרעפ ַא טימ םהיא יז טעש

 .ןעכַאל לָאמ א ךָאנ טעוו רחיא ןעוו ,ןעסייר

 (* !רעשט גניקָאר םעד רימ טזָאל ,שרַאמ

 ,להוטש-געיוו (+
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 טגיונרעפ ,רעדעיו סקַאמ ךיז טגניזוצ -- ! ָאביעד-םיבדַארַארַאט --

 ןייז ףיוא ןעצעז רהיא ךיז טזָאל ןוא ,ןַאמלעטנעשזד השעמ רהיא רַאפ ךיז

 .רהיא ןעגעק ?הוטש ַא ףיוא ךיז רע טצעז ןיילַא  ,ץַאלּפ

 רהעמ ךָאנ יז ,ןערעדנַא ן'טימ רענייא ךילדניירפ רעמיא ןענייז ייז

 .תודוס ענייז עלַא רהיא טלהעצרעד ןוא רהיא טימ ןעפָא זיא רע ..םהיא טימ

 ,סעלַא טימ ךיז טריסערעטניא יז : רהעמ ךָאנ ןוא ןרעג סיוא םהיא טרעה יז

 טימ ןוא ןעוו ,ואוו : סיוא ןייֵלַא םהיא טגערפ ןוא םהיא וצ טגנַאלעבנָא סָאװ

 וצ יו רעקרַאטש ןעדנובעגוצ רהיא וצ זיא סקַאמ .טגניירברעפ רע ןעמעוו

 ךילהערפ םהיא טימ ךיז טלהיפ יז .,רהיא טריטקעפסער רע ,רעדורב ןייז

 רעטכַאבָאעב ַא ןופ גיוא ןַא טימ שנעמ ַא .ךיוא םהיא טריטקעּפסער ןוא

 רהעמ םהיא וצ עסינטלעהרעפ ערהיא ןיא ןעקרעמעב טנעקעג רעבָא טלָאװ

 ...טפַאשדניירפ עכילנהעוועג ַא יו

 ןעמעוו טימ ,ןירעגעווש עטוג ,עגולק ַא ריפ זיולב יז טלַאה רעבָא סקַאמ

 רונ םהיא טסירדרעפ ךַאז ןייא .טשינ רהעמ ןוא ,ןעמָא ןעדייר ןעק ןעמ

 ,לָאמ ַא ךָאנ טָאה יז .,ן'יאול וצ טלַאק ױזַא יז זיא םוראוו ,ן'יססעב ףיוא

 טינ טבעיל יז זַא ,םהיא ריפ ןעוועג הדומ ךיז ,ייז ייב טנהָאוועג טָאה רע ןעוו

 טניואוו רע טייצ ןוא ,ןעבעל םוש ןהֶא שנעמ רעכַאוװש ַא זיא רע לייוו ,ן'יאול

 לָאמ סעדעי .גיצנַאװצ לָאמַא ךָאנ טרעהעג עבלעז סָאד רע טָאה ,ייז ייב טינ

 .ן'יאול טינ טבעיל יז זַא ,םהיא יז טלהעצרעד

 םהיא יז טגערפ -- ? ךילהערפ ױזַא סעּפע טנייה רהיא טייז סָאוװ --

 ,קירוצ ןוא ןיה ?הוטשדנעיוו ן'פיוא ךיז גידנעגנעיוו ,לעכיימש ַא טימ

 עלעג ענייז גידנעהיצסיוא ,סיוא רע טגניז -- ! בוט לזמ ,הלכ-ןתח --

 .ףױרַא ךעלזענ יד טימ ךיש

 עכילטע טימ .ן'ירעמ רַאפ ,לעדיימ ןהעש ַא רַאפ ןתח ַא רעוו ךיא --

 ..ענהעשידליב ַא ...רהיא טימ טכַאמעג טנַאקעב ךיז ךיא בָאה קירוצ געט

 .ןעגיוא עסיורג טימ ןָא םהיא טקוק יז

 ,םהיא יז טגערפ -- ? טינ טכַאל רהיא --

 .רע טכַאמ -- ,טסנרע --

 טלעכיימש ןוא ןעגיוא ענעסעגעגנייא טימ םהיא ףיוא טקוק ,טגייווש יז

 | .ןעּפיל יד טימ

 ,גערפ ַא רעדעיװ יז טוהט -- ? יז ןעמ טפור ,רהגא טגָאז ,יוו ןוא --
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 -- ךיז יז טּפַאכרעּפ -- ! ירעמ ,ךַא -- ןרעטש ן'רעביא ףױרַא םהיא גידנעקוק

 ,הלכ ןייק טינ ןיוש ןיא יז זַא ,רחיא טסייוו ןענַאװ ןופ רעבָא

 | : טגָאז ןוא ךילהערפ טכַאל רע

 לעיפ ױזַא רהיא ןופ ןעד ךיא טלָאװ ,הלכ ַא ןייז ןיוש לָאז יז ןעוו --

 ...1 טכַארטעג

 .יז טגערפ -- ? יז טבעיל רהיא ןוא --

 .!טייהנהעש ַאזַא ,יטויב ַאזַא זיא יז --- ,רע טכַאמ -- 4 טינ סָאװ רַאפ ---

 גירדעינ ץנַאג ּפָארַא ךיז טקור ?עכיט סייוו סָאד ,ּפָאק םעד ּפָא טרהעק יז

 ַא ןעבָאה סעציילּפ ערהיא יו טקרעמעב רע ; סעציילּפ עטזיולבעג יד ןופ

 טָאה זלַאה רעטרַאצ רהיא רעביא יו ןוא ,טלעק ַא ןופ יװ ,ןָאהטעג רעדיוש

 .ברַאפ עטיור ַא ןעסָאנוצ ךיז

 רעבָא ,רהיא טימ זיא סָאװ ,ןעגערפ ?יוו ,טרעדנואוורעפ ןָא יז טקוק רע

 .ננוצ יד רעטציא טינ םהיא ייב ךיז טרהעק סעּפע

 רעדעיװ םהיא יז טקוק םיצולּפ ,טונימ עכילטע רעביארָאפ ןעהעג ױזַא

 .טסנרע ןוא ?עכיימש ַא ןהָא לָאמ סָאד ,ןָא

 ,לוק ךילגירעזייה ַא טימ יז טגערפ -- ? ןהעש ךילקריוו יז זיא --

 רהיא רע ןעק סעּפע .ּפָאק ן'טימ ךַאפ ַא רונ טוהט ,טינ טרעפטנע רע

 .קילב רחיא ןופ גיהור טינ ךיז טלהיפ רע ; םינּפ ןיא ךיילג ןעקוק טינ רעטציא

* : * 

 -ַארק ,ןוא טצעזעג ךיז ,טּפַאכעגפױא יאול ךיז טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 -ָאלשרעּפ א טימ טגערפעג רע טָאה ,עװכַאּפ ן'רעטנוא דנַאה ן'טימ גידנעצ

 : עמיטש רענעפ

 ? טעבעגסיוא ןיוש זיא ,יסעב --
 ןוא ןָאהטעג ץענעג ַא ךיוה טָאה ,סקַאמ רעדורב ןייז ןהעזרעד טָאה רע

 : טדערעגסױרַא
 ? סקַאמ ,ָאד ךָאנ טזיב וד --

 ַא ןעגיוא ענעפָאלשרעּפ טימ ןוא סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע

 ? טעבעגסיוא : טגערפעג רעדעיוו טָאה ןוא יורפ ןייז ףיוא רעדעיוו ןָאהטעג קוק
 ןוא ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז יסעב טָאה -- ! טעבענסיוא ,טעבעגסיוא --

 | ,סעציילּפ יד ףיוא לעכיט סָאד טקורעגפיורַא
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 ,סױרַא זיא ןוא טגָאזעג יאול טָאה -- ,טכַאנ עטוג --

 ,טרעפטנעעג סקַאמ טָאה -- ,טכַאנ עטוג --

 זיא ןַאמ רהיא ןעוו ,ןָאהטעג קוק ַא רונ טָאה יז ; ןעגיוושעג טָאה יסעב

 .ןָאהטעג ץפיז ַא ןוא עציילּפ עטרעקיוהעגנייא ןייז ףיוא ןעננַאנעגסיױרַא

 ןיא ,ךיז רַאפ טלעמרומענסורַא יז טָאה -- ! הריגּפ ענעפָאלשרעפ ַא --

 "עדייז םעד ןיא סעציילּפ יד ךיז טלעקיוועגנייא ,?חוטש ןופ ןענַאטשעגפױא

 ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא ןהעג ןעמונעג טָאה ןוא ?עכיט םענ

 "עג רענניפ יד שימ טָאה ,טרָא ןייז ףיוא ןעציז ןעבילבעג זיא סקַאמ

 ליטש טכארטרעפ טָאה ןוא רענייז ןייז ןופ ?עטייק רעד טימ ךיז טלעיּפש

 ,טמייפעג

 ןעבָאה ןעקַאב ערהיא ,םהיא ןעבענ טלעטשעגּפָא יסעב ךיז טָאה גנולצולּפ

 ץַאק ַא ייב יו טעשטשילבעג ןעבָאה ןעניוא ערהיא ,רעייפ-םאלפ טנערבעג

 רענדָאמ א טגיײלעגקעװַא ךיז טָאה ןעפיל יד ןופ ןעלקניוו יד םורַא ןוא

 .לעכיימש

 ? יִאב ַא ןייז וצ ןעסערעד ךיז טָאה ךייא ? הלכ ַא ןעגירק טליוו רהיא --

 .טקיטשרעפ-גירעזייה ןוא ליטש טכַאלוצ ךיז יז טָאה -- ! יכ ! יכ { יכ

 ןעטעקַאנ ַא טימ טקירדענוצ ךיז ,רעיוא ן'רַאפ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה יז

 זיא רע ,ןעגיוא יד ןיא ףעיט טקוקעגניירַא םהיא ןוא ןעקַאנ ןייז וצ םערָא
 ּפָאק ןיא ןוא טלעדניוװשעג םהיא טָאה ןעניוא יד רַאפ ,טשימוצ ןערָאװעג

 ,טשיורעג טָאה

 ,גירנעטעב ,גירעזייה ַא טימ טעשטּפעשעגפױרַא יז טָאה -- { סקַאמ --

 ...טקַאמ -- ל?וק גידנענייוו טעמכ

 וצ טקורעגרעטנורַא ךיז טָאה סעציײלּפ ערהיא ןופ לעכיט סייוו סָאד

 רהיא ןופ ןערעטיצ ןעמערַאװ ,ןעכייוו םעד טלהיפעג רע .סיוש ן'פיוא םהיא

 ' , ,רעּפרעק
 ..! סיסקיקדַאדַאמ --

 םהיא טָאה ,סיפ ענייז ןעבענ עגָאלרָאּפ ן'פיוא טצעזעג ךיז טָאה יז

 םחיא וצ טָאה ןוא םינּפ ןיא ןעגיוא ענידנענערב ערהיא טימ טקוקעגפיורַא

 ןערָאװעג זיִא ,ןָאהטעג בױה אש ךיז טָאה רע .סמערָא יד טקערטשעגסיוא

 טלָאװעג רע טָאה רשפא ,טוה ןייז ןָאהטענ ּפַאכ ַא טָאה ןוא ,טשימוצ ,סָאלב

 ןופ טוה יד ןעפירעגפורַא טָאה ,טקרעמעב סע טָאה יז .טײהַא ןעמיולקעווא
 א א רעטעך איי
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 8 ףיי ריס

 טיט טעמישטשעננייא ךיז יז טָאה ,טרָאװ ַא גידנעדייר טינ ןוא ,דנעה ענייז

 ...ענייז ןיא ןעּפיל ערהיא

 ...ןעסעגרעּפ ךיז טָאה רע ןוא

* * 2 

 ךיז ןעהיצ סרענערבדזעג יד ןופ ,לעקנוד בלַאה זיא רעמיצ טנָארפ ןיא

 טקיטשרעפ ,ליטש א ךיז טרעה סע ..,ךאלעגניצ ענידרעייפ ,עקניניד ףױרַא

 ..זָאנ ן'טימ ןעפייפ ס'יאול ךיז טרעה רעמיצ-ףָאלש ןופ ןוא ?עמרומעג

 ,1897 ,ץרעמ ,קרָאו-וינ



 רזממ אקירעמַא

 זַא ,רעב השמ רעטסוש ןעטלַא םעד טביולגעג טינ רָאנ ךיז טָאה סע
 ...השעמ ַאזַא ןָאהטבָא םיצולּפ םהיא לָאז ,הוח ,עקניטלַא ןייז

 -הֶאי ערעטלע יד ףיוא ןעצנַאג ןיא = ...ןעצנַאג ןיא רָאג םהיא ןעזָאלרעפ
 וצ עקשיק ַא טנייה ןָא ?יפ ,הוח, : ןעגָאז רהעמ רהיא ןענעק טינ ...1? ןער
 ...רענייב יד ןעכערב רימ ,יוא ,הוח , : רעדָא ,"בעיל בָאה ךיא יו ,סעמרַאוו
 : רָאג וצ ..."ליוא-רעפנַאק טימ ןעקור םעד סיוא רימ בייר ןוא טעב יד ךַאמ
 ןעלַאפעב ןעלעוו דנעגעג ןעגימורַא םעד ןופ "סרעפיול , עשידיא עניילק יד זַא
 טעטַאל רע תעשב ,טירטס ווָאלדול ףיוא בוטש-רעלעק םעד ,גנוניואוו ןייז
 א ןענעק טינ ךיז רע לָאז "...ש-ש-שז ,סיקסיהוו , : יירשעג ַא טימ ,ךיש יד
 ןעטרָאד וטזיב ואוו ,ריד וצ ךָארב א ,הוח , : ךילנהעוועג יװ ,ןָאהט רעזייב
 ? ךילגעמ סע זיא יװ ..."! סרעפיול יד ןעטרָאד גנַאלרעד ? ןעקעטש ן'טימ
 ? ןייז סע ןעק יו

 טימ טאהעג .ךעלעבייט יד יו ,רהיא טימ טבעלעגבָא רהָאי גיצפופ
 ,הנותח רעייז וצ רהיא טימ טצנַאטעג ,ייז טעװעדַאהעגפיוא ,ךעלרעדניק רהיא
 רהָאי ףלעווצ טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג ...תויול ערעייז וצ רהיא טימ טנייוועג
 ןעזױה טנעקעג טינ ףיילנ עדייב .קרָאױנ ןייק רעטכָאט רעייז וצ קירוצ
 -טינ רעייז תמחמ ,םעדייא רעייז טימ טינ ןוא רעטכַאט רעייז טימ טינ
 ,ןָאגרַאמס ,טדָאטש-טרובעג רעייז ְּךָאְנ טקנייבעג ךיילג עדייב ...טייקמורפ
 ןעוועג רעב השמ זיא םייה רעד ןיא סָאוװ ,ץרעמש םעד טלהיפעג ךיילג עדייב
 -יֿפעב עטסנהעש יד רַאפ טהענעג ,ךיילג ןעטייל וצ רעטסוש ַא ,רעב השמ

 ,רעדעל ןעטסעב םעד ןופ סעקצַאצ -- ןעטעלעוויטש יא ,לעוויטש יא םיתב
 עטלַא ןיא רעכעל ןעטַאל וצ סיוא ךעבענ םהיא טמוק קרָאױנ ןיא ָאד ןוא
 -ןייא ,עשינַאקירעמַא ,עש'ריזח ןיא 4 ךיש ַא רַאפ סָאװ ןיא ךָאנ ןוא ךיש
 רעד יו -- ץמח ןיא ןערעוו טנערברעפ טנעמעג ןעבָאה עכלעוו ,ענידרַאלָאד

 ןהעצ טימ ְךָאנ -- ןעצרַאה ןיא גָאטהַעוו טיִמ ןעגָאז טְנעלפ רֶעב השמ רעטלָא
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 ,עקירעמַא יד טכארטעגנסיוא רָאנג טָאה רעצימיא רעדייא ,קירוצ חסּפ רהָאי
 ..'! תוכאלמ ענערעיּפַאּפ ערהיא טימ ןערעוו יז לָאז טנערברעפ

 עכלעוו טימ ,הוח עבלעז יד זַא ,ךילנעמ סע זיא יװ ,טרָאװ ןייא טימ

 יכארט טינ ,המשנ ןייא טימ ףונ ןייא יוװ ,רהָאי גיצפופ טבעלעגבָא טָאה רע

 ,.,לָאמ ןייא טימ ,םיצולּפ לָאז ,ךַאז ַאזַא ןופ לָאמ ןייק רָאג גידנעט

 תהעליתעמ יירד רהיא טָאה ךיוב רעד 4 ױזַא יו ? ןעוו ,סָאװ ? יו

 7 ! ןָאהטעג העוו

 ןֶא ךיוא טּפַאכ םייה רעד ןיא ! רהיא וצ גָאלק ַא ,עקירעמַא ,העוו ,העוו

 סע ןוא תולוגס עשימייה ץלַא ,סענעי ,סָאד ןעמ טוהט ,גָאטהעוװכיױב לָאמ ַא

 ָאד ןוא ...תורּפכ ףיוא ןעטרָאד ןעמ ףרַאד םיריוטקָאד יד ...עקַאט טפלעה

 ! רָאטקָאד ַא ךָאנ טקישעג טינ ךיילנ ןעמ טָאה םוראוו ,עלַא ייז ן'הנעט

 ַאזַא וצ ןענָאלק עלַא ,גָאטהעװכיױב ןעכילנהעוועג ַא וצ רָאטקָאד ַא

 ! עקירעמַא

 ןוא ...עקַאט םהיא טזָאלרעפ הוח .תמא רערעטיב ַא סע זיא ךָאד ןוא

 ..,טלָאװ ,טלָאװ ,רָאטקָאד א ךיילנ ןעפורעג עקַאט טלָאװ רע זַא ,רשפמא
 א * *

 ן טימ ןענַאוו רעצרַאווש ַא בוטש-רעלעק םוצ וצ טרהָאפ טייצ רעזעיד ןיא

 ,..סעקשוּפ-הקדצ ןופ ןעּפַאלק רענירעזייה ַא ךיז טרעהרעד ךיילנ ..,ןעטסַאק

 ..14 ןיוש ? וו .,ןעקָארשוצ ּפַאכ ַא ךיז טוהט רעב השמ רעטלַא רעד

 טוהט ןעמ ןוא רעבייוו יד ָאד ןיוש ןענייז טָא ןוא ןעברָאטשעג יז זיא ָאד טָא

 ! ךיוא לע'רהופ יד ָאד ןיוש זיא טָא ןוא ...רעדיילק עניבייא יד ןָא רהיא

 -עב טינ ךָאנ ךָאד רהיא טָאה ןעמ ,שטייטש ,םלוע לש ונובר ,סע זיא סָאװ

 טָאה ץכערק ןעשידיא ןעגיטכיר ןייק וליפַא ! זיא גירעהעג יו וליפַא טגָאלק

 -עג ןעטכער ַא סעּפע סָאװ טינ ,ןעזָאלעגסױרַא טינ רהיא ךָאנ רענייק ךָאנ

 ואוו ,ןערהערט יד ןענייז ואו ? תמ ַא וצ רנּפ ַא :ָאד ןזיא סָאװ ..ןייוו

 סָאװ 1? ןייוועג רעשידיא תמא ,רערעטיב רעד זיא ואוו ,ןעצכערק יד ןענייז

 !? יז זיא ואוו ? עטַאלז רעטכָאט ןייז סעּפע טנייווש

 ערעדנַא עכילטע ןעשיווצ גידנעהעטש יז טהעז רע ,םוא ךיז טקוק רע

 לעכיט עסייוו ַא גידנעקירד ןוא ,ןערעדעפ טימ טוה ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,רעבייוו

 .ןעניוא יד וצ

 ...רהיא ףיוא נידנעקוק טלעפייווצרעפ טרעוו רע ןוא
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 גָאטהעװ טימ רע טכַארט -- עמַאמ עטלַא רהיא סע יז טנייוועב ױזַא טא,

 ,עטעצירּפ ַא יו ,ךיוא טנייוו ןוא עטעצירּפ א יוװ ןָאהטעגנָא -- ןעצרַאה ןיא

 *..רעסייוו רעד ןיא ,עלעקליישטַאפ רעסייוו רעד ןיא

 רעד ןיא .גָאטהעװ ןוא גנונערפיוא ןופ רענהייצ יד טמעלקרעפ רע

 "וצ השעמ ַאזַא רַאפ רהיא רע טלָאװ ,ןָאנרַאמס ןיא -- רע טכַארט -- םייח

 ...עקירעמא ןיא רעבָא ָאד ,ליּפָאק ַא טימ ּפָאק םעד טעלמ

 .רחיא וצ וצ טהענ רע

 עטנערעגפיוא ,עגירעזייה ַא טימ סױרַא רע טדער -- ,עניימ רעטכָאט --

 ןעגיוא ענעשַאלעגסיוא ,עטְלַא ענייז ןוא ,ןערעטיצ ןעּפיל ענייז ןוא עמיטש

 ,עניימ רעטכָאט -- : ןעלדָאנ טימ ןעכָאטשעג ייז טלָאװ ןעמ יז ױזַא ,ןעלטניפ

 ? ןעברָאטשעג זיא סע רעוו ,שטָאכ וטסייו

 ,ענָאלדָאּפ ן'םיוא טנעיל סָאװ ,ןנמ רב ן'פיוא דנַאה ן'טימ טזייוו רע

 ןופ ןוא רעטכָאט ןייז ףיוא טקוק ,דנַאװעג ןעצרַאװש ַא טימ טקעדעגרעביא

 עסייוו עגנַאל ןייז ןעצענ ןוא ךיז ןעלקייק ,ןערהערט ךיז ןעלקייק ןעגיוא ענייז

 .,,ררָאב

 ן'טימ טעּפָאס ,ןעּפיל יר טסייב ,ּפָאק םעד רעטנורַא טזָאל רעטכָאט ןייז

 ...ןעניוא ערהיא וצ ?עכיט עסייוו יד רעקרַאטש טקירד ןוא זָאנ

 סע ןעכלעוו ןיא ,רעמָאי ַא טימ רהיא ףיוא יירשעג ַא רע טוהט םיצולּפ

 : גָאטהעװ רעכעיט ,רעפעיט ַא ךיז טלהיפ

 ט'הכאלמ'עג זיא סָאד ? עמַאמ ענענייא ןייד וטסגָאלקעב ױזַא ,עטַאלז ---

 יז טעװעלַאשז לוק ַא !ןיירַא ןעטַאט ןייד ןיא חור ַא ,טייבראעג טינ ןוא

 ! רהיא וצ ךָארב א ,עמַאמ עטיוט רהיא ךָאנ ןעביוהוצפיוא

 ,לוק ן'פיוא ךילטפַאשנעדייל ךיז טנייוואוצ רע ןוא

* * * 

 בוטש-רעלעק ןיא ןיירַא ןעפיול ןעטסַאקדןעטיוט ן'טימ ןעדיא עכילטע

 ןעפרַאװ ןוא ןנמ רב םוצ ףרָאװ ַא ךיז ןעוהט ,הפרש ַא וצ יו טעװַאהרעפ

 ּפָאק רהיא ןָא ךיז טגָאלש ןעפראוו םייב ...ןעטסַאק ןיא עטיוט יד ןיירַא

 ...ןעטסַאק ןופ סנעּפָאקוצ םענרעצליה םעד ןָא ּפַאלק ןעפּפמוד ַא טימ

 טוהט ,ּפַאלק ןעמּפמוד ןעזעיד טרעהרעד רעב השמ רעטְלַא רעד זַא ןוא

 ,ןעדיא יד עלייוו ַא ןָא טקוק ןוא רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ לעסיירט ַא ךיז רע
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 -עלג ,ענעקארשוצ ,עסיורג טימ ,ןעטסַאקןעטיױט םעד םורַא ןעהעטש סָאװ

 ןוא ,דנאווייל יו ךיילב ,ייז וצ ףרָאװ ַא ךיז רע טוהט ןַאד .ןעגיוא ענרעז

 ארומ טָאה רע יו ,טַארוקַא ,לוק ןעניד'תונמחר ,ןעליטש ַא טיִמ טױרַא טדער

 : סיפ ןוא דנעה ייברעד םהיא טפרַאו סע ןוא ,ן'הוח ןייז ןעקעוואוצפיוא

 ַא ךָאד ןיא יז ?רהיא טימ ױזַא ךיז רהיא טרעדיילש סָאװ ,םינלזג ,

 ...עכילרהע ןַא רהעז ,ענעדיא עכילרהע ןַא ! רימ וצ גָאלק ַא ,רעטכָאט עשידיא

 וצ גָאלק ַא !עקירעמא ןיא ןעבעילברעפ לעיפ טינ ןענייז ,יז יו ,ענױזַא

 ןעירשעגסיוא םיצולּפ רע טָאה -- ! עקירעמַא אזַא וצ ,רהיא וצ גָאלק א ,רהיא

 ,דנעה עדייב ןיא ןָאהטעג שטאּפ ַא טָאה ,רעמָאי ןעכילטפאשנעדייל ַא טימ

 טימ לוק ן'םיוא ן'הנעט ןעמונעג ןוא ןעטסאק-ןעטיוט ן'פיוא ןעפרָאװעג ךיז

 ; רעמָאי ַא

 ! טָאג ןופ טרעשעב ױזַא אמתסמ ?ןָאהט ןעמ לָאז סָאװ ,הוח ,יוא --

 טַָאהעג יאדוא וטסלָאװ םייה-רעד ןיא ,ןייז ןעטרָאד וטסלָאז ןירעטעב עטוג ַא

 עקַאט טזיב וד זַא ,טנעקעג ךיד ןעמ טָאה ןעטרָאד ?ייוו ,..היול ערענהעש ַא

 רבקמ לודג דונכב יאדוא ךיד ןעמ טלָאװ רַאפרעד ,חשא ןַא ןופ תוינקדצ ַא

 ןיא עמַאמ ַא ...עקשירטעּפ רקפה ,רימ זיא העוו ,רעבָא זיא ָאד ,..ןעוועג

 ַא יװ רעייהט זיא רהערט ַא ..טינ דיא ןייק זיא דיא ַא ,טינ עמַאמ ןייק

 ,הוח !ןייז וצ ףרַאדעב סע יוװ ,ןענייוועב שטָאכ ךיד ךיא םִאֹל ..,לעדנער

 -עג רימ ןופ וטסָאה לָאמ ןייא טינ ,עטרבח ןיימ ןעוועג וטזיב רהָאי גיצפופ

 טרַאװעג טינ וטסָאה םוראוו ןוא ...?חומ רימ ייז ..,ליּפָאק ן'טימ ןעגָארק

 יו ןעגנַאגעג םענייא ןיא ריד טימ ךיא טלָאװ רשפא ,רהָאי ַא ךָאנ

 ענימורַא יד ןופ הללי א ןעביוהענפיוא ךיז טָאה רעטרעוו עזעיד ייב

 .לוק ן'םיוא ןענייוו ןעמונעג ךיוא טָאה ,רעטכָאט ס'רעב השמ ,עטַאלז .רעבייוו

 -לֵא םעד טמעראוװאוצ רהעמ ךָאנ טָאה רעבייוו יד ןופ הללי עזעיד ןוא

 : טפַאשנעדייל רהעמ ךָאנ טימ טנייוועג טצעי טָאה רע ןוא ן'רעב השמ ןעט

 יד טלַאה ןעמ זַא ,ייז ןענייוו רעדניצַא טא ? ַאה ,טסרעה וד ,הוח --

 טרַאװעג טסָאה ןוא ןענעלענ טזיב וד זַא ,רעהירפ ןוא ,ןעגָאדטסױרַא םייב

 טימ ןעניוא יד ןעבירעג ייז ןעבָאה ,לוק ןעגידנענייוו ַא ףיוא ,רהערט ַא ףיוא

 ...! ךעלעקליײשטַאפ עסייוו יד

 "יא יד ןופ רענייא ןעכארבערטנוא םהיא טָאה -- ,רעטסימ ,גונעג --

 ..טינ טייצ ןייק ןעבאה רימ  .בָא טינ זנוא טלַאה -- ,ןעד
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 -ענ רעב השמ רעטלַא רעד טָאה -- עלעסיבַא ךָאנ טרַאװ ,טרַאװ --

 ; רקיע רעד ןעמוקעג זיא טשרע דניצַא זַא ,ךָאד טהעז רהיא ,ןעדיא -- טגָאלק

 | ! ןענָאלקעב ןעמונעג גיטכיר יז ןעמ טָאה טשרע דניצַא זַא

 ַא ןעדיא יד ןופ רענייא טָאה -- !ןעטסַאק ןופ קעװוַא םהיא םהענ --

 .ןָאהטעג יירשעג

 רע ,;עטסַאק-ןעטיוט ןופ ןעסירעגבָא דלַאװעגנ טימ םהיא טָאה רעצימיא

 : ןעירשעג טָאה ןוא ןעטפערק עלַא טימ טערָאבעג ךיז טָאה

 -רהע ןַא ןעוועג זיא יז ,תונמחר טָאה ,סעקיצשנאמראק ,סעקילושז --

 רעד זיא וואו ...בייוו ןיימ זיא יז ...ןענָאלקעב יז טזָאל ..,ענעדיא עכיל

 - ? רעמַאה

 -סיורא ןעדיא יד ןעבָאה עלייוורעד ןוא ןענופעג טינ רע טָאה רעמַאה םעד

 "וצ ךיז רע טָאה ןַאד ...בוטש ןופ רעטיוט רעד טימ ןעטסַאק םעד ןעגָארטעג

 ,לוק ןעשרעדניק םעניד ַא ףיוא ךילטפאשנעדייל טנייוו

 ַא יו ...הפרח אזא ,השוב ַאזַא -- טנייוװעג רע טָאה -- הוח ,הוח --|

 ...| טּפעלשעגקעװַא ךיד חלבנ

 ןעפָאלעג זיא ןוא סַאג ן'פיוא ןייוועג א טימ ןעפָאלעגסיורא זיא רע ןוא

 ....ןעגָאװ-ןעטיוט ן'כָאנ סיפ עגידנעקנַאו עטלַא ענייז טימ

* * 1 

 ס'הוח ךָאנ ןעכָאװ ייווצ ,זומת שדוח ןיא ,ןעגדָאמהירפ םענהעש א ןיא

 ןיא ?לעקנייב-סטייברַא ןייז ףיוא ןעסעזעג רעב השמ רעטלַא רעד זיא ,טיוט

 ַא סָאװ ,ףיש עטלַא ראָאּפ ַא טכַארטעב הדמתה טימ טָאה ןוא בוטש-רעלעּק

 .ןעטכיררעפ וצ ןענָארטעגניירַא גנַאל טינ םהיא טָאה דנוק

 טפול יד טָאה טצעי ןוא טנערבעג קרַאטש ןוז יד טָאה גָאט ןעצנַאנ ַא

 -ַאוודוצ יוװ ,זלַאה ןיא ןוא זָאנ ןיא ןעסיבעג ןוא טקיטשעג טירטס ווָאלדול ןיא

 יד זיא ן'רעב השמ ןעטלַא םעד ייב בוטש-רעלעק ןיא ...קַאבַאט-קעמש עטמער

 -ליוו ַא ןיהַא ןענָארטעג ךיז טָאה ןעסיורד ןופ ןוא ןעּפָא ןעוועג סאג םוצ ריט

 טרָאד טייוו טינ טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעדניק יד ןופ לעמוט רעד

 ,..םֹורֵא

 ןוא דנעה יד ןיא ךיש עטלַא יד ןעטלַאהעג טָאה רעב השמ רעטֿלַא רעד =|

 ,טכַארטעב ייז טָאה רע רעגנעל סָאװ ןוא .ןעטייז עלַא ןופ טכַארטעב ייז טָאה
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 ץלַא ,ןעלירב יד רעטנוא קילב ןייז ןערָאװעג זיא רעכייוו ץלא ,רעדלימ ץלַא

 רעסייוו דעגנַאל רעד טימ םינּפ ןייז ןערָאװעג זיא רעכילהערפ ץלַא ,רעגידעבעל

 ,דרָאב

 "טרעצ ַא טימ טעצּפעשעג רע טָאה -- ! ךיש עשעמייה ,יוא ,יוא ,,יוא --

 !לעסיב א רעדעל ,לעסיב א טײבדַא -- ;ךאלקילג גידנעלכיימש ,טייקביל

 הכאלמ יד .,ןעקוק וצ שפנ חוקּפ ַא ,דנַאה ןיא ןעטלַאה וצ היחמ ַא ,יוא ,יוא

 ,יוא ! ןערעווש ךיא טלָאװ ,ךיז טכוד ,הכאלמ ןיימ ...רעטסוש ןעגיטכיר ַא ןופ

 -טאה -- ּפָאק ן'טימ טלעקַאשעגוצ ןעסירעגניה טעצּפעשעג רע טָאה -- ,יוא

 םוק ,הוח ...!ש-שּפישּפישּפ ...סעקעווָאטאגאז עניטכיר ...רעדעל רעגרוב

 ,..1 הֹוח ,טסהענ וד ...ןעזייוו סעּפע ריד לעוו ךיא ,רעהַא טשרָאקַא

 טָאה לוק רעניד'תולעּפתה ןייז .טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה רענייק

 ...סינעטסיוו ַא ןיא יו סעּפע ,בוטש-רעלעק ןיא ענדָאמ יוזא ןעננולקעגּפָא

 ....9 הוח --

* 2 ִ* 

 טימ בוטש-רעלעק םעד ןעלַאפעב סעיָאב עכילטע ןענייז טייצ רעזעיד ןיא
 | ...! ש"שז ,סריקסיהוו , : יירשעג ןעדליוו ַא

 ױקַא ,טלעמוטוצ טקוקעגנָא רעב השמ רעטלַא רעד םהיא טָאה עלייוו ַא

 טָאה ןַאד .יִאב רעד םהיא ןופ ליוװ סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ טלָאװ רע יו טַאר

 ,רעטכעלעג ןעשירעטסיה ַא טימ טכאלוצ ליטש ךיז רע

 נידנעכאל ,יִאב םעד טכַאמענכָאנ רע טָאה -- ! שדשישז ,סריקסיהוו -- =

 ...אֹכ אכ ,אכ .,.1 סריקסיהוו -- : סַאה טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא לַאנ טימ

 ,ערטנָאק סעלק טסריופ ַא ,ערטנָאק ןייפ א ,ערטנָאק סיינ ַא זיא אקירעמַא

 לעקנייב ןופ ןָאהטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז רע טָאה -- עקירעמַא ? ?'רזממ ,ַאה

 ....} רזממ-אקירעמא -- : יירשעג ןעזייב ַא טימ

 "ערפ ן'ּךָאנ ךיש עשימייה יד ןופ םענייא טימ ןָאהטענ ץימש ַא טָאה ןוא

 ....יִאב ןעב



 .ויירּפרוס

 יא יי

 ןופ גוצ רעד ןוא ,רָאטקודנָאק רעד ןעירשעגסיוא טָאה -- ! רעטנָאה --

 ןעגנַאל ,ןערעווש ַא טימ עראּפ גידנעזָאלסיורא ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה קרָאי וינ

 ...ןעּפָאס םענעלהָאַשש ןוא

 .ןָאנאװ ןייז ןופ סיורא זיא דניקלַאז

 ןופ ןעמוקעג זיא רע .רעמוז ןיא טעּפש טכַאנ תבש א ןעוועג זיא סָאד

 טימ רע טָאה ,דניק ןוא יורפ ןייז וצ גאטנוז רעכיא גָאט ןייא ףיוא רונ קרָאי וינ

 ,סישטנַארָאמעשט-רנַאה םעניילק ַא רונ ,טַאהעג טינ קעּפעג ערעווש ןייק ךיז

 ןעטקעפנַאק ךאלעטסעק רֶאּפ ַא ,דניק ןייז ראפ עקלַאיל ַא ןענעלעג זיא סע ואוו

 ,ךיז ראפ ןערַאגיס ?עטסעק ַא ןוא יורפ ןייז רַאפ

 .קעווַא זיא ןוא ןעמונעג דנַאה ןיא קישטנַאדָאמעשט םעד טָאה רע

 -עהנוא רהיא וצ ןעמוק :ןעכַאמ טלָאװעג זירּפרוס ַא יורמ ןייז טָאה רע

 רַאפרעד ןוא ,ןעבעירשעג טינ ןעמוק ןייז ןעגעוו רהיא רע טָאה ,דייחרעטניר

 ....ןָאיצנַאטס רעד ףיוא טעטרַאװרע טינ םהיא יז טָאה

 רַאּפ א רעמרַאפ ןעכילטסירק ַא ייב ןענַאטשעגנייא זיא דניק ן'טימ יז

 .רעטנָאה ןֹופ ?יימ

 ,רהָאי רעטירד רעד ןיוש : ןעוועג טנַאקעב טוג םהיא זיא ןיהַא געוו רעד

 -רעפ ,רהָאי ןעטצעל ןוא ,ץַאלּפ-רעמוז ןעבלעז םעד ןיא טרהָאפ בייוו ןייז יו

 םעד רעביא טפָא רע זיא ,ןעכָאװ ייווצ עצנאג טעמב ןיילַא טרָאד נידנעגנערב

 ...קירוצ רעטנַאה ןופ ןוא ןעגנַאגעג רעטנָאה ןייק געוו ןעגיזָאד

 ןוא רערעטסניפ ,רעטנעקלָאװרעפ ַא ןיא ,ףלע םורא ןעוועג ןיוש זיא סע

 .טכַאנ רעסייה

 ,דנעגוי עשיטדָאטש יד : ןעפָאלשעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה רעטנָאה ןיא

 רעד טימ ךיז טָאה ,טכארברעפ רעמוז רהיא ןעלעטָאה יד ןיא ָאד טָאה סָאװ

 רעטכעלעג א ךיז טָאה ןעטייז עלַא ןיא ןוא עלא ןופ ...טנעכערעג טינ טייצ

 טּפַאכעגרעטנוא רעוא ס'דניקלַאז טָאה טפָא ןוא ..,גנַאזעג ַא ןוא ןענָארטעג

 ַא טייחלעקנוד רעסייה רעגימורא רעד ךרוד םיוב ןעטנעהָאנ ַא רעטנוא ןופ
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 שנדָאמ א ץרַאה ןייז ןיא טָאה ןַאד ....ןעשוק ַא ןא ןעשטפעש ןעטקיטשרעפ

 קרַאטש םהיא טָאה סע ןוא ,שינעקנעב א ןוא ןעמעצש א ,טכאוורע הורנוא

 יָא ןרעזעג טינ טָאנָאמ א רעכעה ןיוש טָאה רע עכלעוו ,ןעגיוצעג בייוו ןייז וצ

 | ,טשוקעג טינ

 ןוא טע'דוס'רעפ ןעבָאה ןעלעטָאה יד ןופ רעטסנעפ ענעטכיולעב יד

 יױקַא ,טכאנ רעד ןופ רעיילש ןעצראווש םעד ךרוד טעצשילבעגסיורא גיד'פושכ

 -עג ןוא גנַאזעג ןעגנוי ןוא ןעסייה ןענימורא םעד וצ ךיז גידנערעהוצ יו טָאר

 : ענימ רעמייהעג א טימ טכַארטעג ייז ןעטלָאװ ,רעטכעל

 *ייק רעבָא ןעלעוז רימ ; ייז ןעגעוו סעּפע ןעסייוו רימ ,ייז ןענעק רימ --

 ! ןעלהעצרעד טינ םענ

 אוו ןוא דרעפ א ןעגניד רע לָאז רשפא .,טלעטשעגבָא ךיז טָאה דניקלַאז

 ױזַא זיא סע רעבָא ! בייוו ןייז ןעבענ ןייז טלָאװעג יוזא ןיוש טלָאװ רע ? ןעג

 -ָאה םוצ ןהענוצ לָאז רע ןעדייס ? דרעפ א ןעכוז ןעמ טהעג ןיהואוו ,טעּפש

 -נייפ ןעטעב ןוא ,ןייא טהעטש גרעבנייפ רענטרַאּפ ןוא דניירפ ןייז ואוו ,לעט

 גרעבנייפ ,ןיינ 4 ןעגָאװ ןוא דרעפ ַא ןעגירק ןהעג םהיא טימ לָאז רע ,ן'גרעב

 קעוַא רעסעב טעוװ רע ...ןעקעוו וצ םהיא יאדכ טינ ...יאדוא ןיוש טפָאלש

 .בייוו ןייז ןעבענ טרָאד רע זיא טייצ עדנוטש א ןיא ,סופוצ

 ...קעװַא זיא רע ןוא

 םהיא רעביא ?עמיח רעד ןוא ןעוועג ץרַאװש זיא םהיא רעטנוא דרע יד

 -ויז יד ףיוא טקוקעגנייא טוג ךיז טָאה רע זַא ...לידנערעטש ןייא ןהֶא ,ץראווש

 "ןרא רעד ןיא ןעבָאה סָאװ ,ןהעזעג גרעב יד ןופ ןעטעוליס יד רע טָאה ,ןעט

 עצראווש ,עגיד'ארומ ,עסיורג ךילסערש יוװ ,ןהעזעגסיוא טייהלעקנוד רענימ

 ןופ ,טקוקעגמוא רעטנָאה וצ ,רעטניהַא ךיז רע טָאה ןוא ...סערַאמכ רעקיטש

 -רעייפ יד ןעבָאה ,ןעגָארטעג ךָאנ ךיז טָאה גנַאזעג ןוא רעטכעלעג סָאד ןענַאװ

 . ןעצרַאוש א ןופ יו טקניוװעג םהיא וצ ט'פושיכ'רעפ ןעלעטָאה יד ןופ ךַאל

 , "עה סָאװ ןוא ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ,ףיורא גראב ןעננַאגעג זיא רע ...םוהת

  םוחת רעד טָאה רעפעיט ןוא רעצרַאוװש ץלא ,ףיורא גרַאב ן'םיוא זיא רע רעכ

 ןיא ףוס ן'פיוא ןוא .,טקניוװעג ןעבָאה ךעלרעייפ יד ןענַאװ ןופ ,ןהעזעגסיוא

 ענייז ןופ ןעדנואוושרעפ ןעצנאנ ןיא ךאלרעייפ יד טימ םוחת רעצראווש רעד

 םוחת םעד ןופ ץעגרע טרָאד ךיוא זיא רעטכעלעג ןוא גנַאזעג סָאד ןוא ,ןעניוא

 ....ןערָאװעג ןעננולשרעפ
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 .נעוו ןעכיילג ַא רעביא קעװַא רעדעיוו זיא רע

 "רעד זיא םורא סעלַא זַא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ; ?יטש ןעוועג זיא םורַא

 ...טכַאנ רעצראווש רעד ןופ טקיטש

 ן'פיוא ענמוס ןערָאװעג זיא ,ןעשנעמ ןעשיטדָאטש םעד ,ןע'דניקלַאז

 -נוא ןוא זעוורעג ןערָאװעג זיא רע .,ךשוח אזא ןיא ןיילא ןהעג ןופ ןעצרַאה

 .גיהור

 בָאה סָאו-ראפ -- ןָאהטעג טכַארט א רע טָאה -- געװ רעטייוו ַאזַא --

 םרוטש ַא ְךָאנ טעוו רשפא ןוא ....? ןעגָאװ ןוא דרעפ ןייק ןעגנודעג טינ ךיא

 ! ןעגער ַא טימ ןעכערבסיוא

 ױזַא ןעבָאה טירט עלענש ענייז רעבָא ,רעלענש ןהעג ןעמונעג טָאה רע

 -ורא רעד רטנוא געוו םענרענייטש ,ןעטרַאה םעד ףיוא ןעגנולקעגּפָא גיד'ארומ
 ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןערָאװעג רעזעוורעגנ ךָאנ זיא רע זַא ,שינרעטסניפ רענימ

 .רעליטש ,ועמַאזגנַאל ןעטערט

 ךיִז טָאה סע רונ ,ּפָאק ןיא טולב ןייז ןופ ןעשיור סָאד ןעוועג זיא סָאד וצ

 -ּפםעש ןעטקיטשרעפ א ךיז רעטניה טרעה רע זא ,טכאדעגסיוא גנולצולּפ םהיא

 ,ץרַאװש רונ ! טינ רענייק ,רעטניהא טקוקעגמוא קערש טימ ךיז טָאה רע ...ןעצ

 ! ליטש ןוא ,ץראווש

 ךָאד טָאה ןוא ,ךיז טקערש רע סָאװ-ראפ ,ךיז ףיוא זייב ןערָאװעג רע זיא

 ....ןעטייז עֶלַא ףיוא טקוקענמוא ךיז זעוורענ ןוא קערש טימ

 טינ םוא ,יורפ ןייז ןענעוו ןעטכַארט ןעמונעג ןויכ א טימ רע טָאה ןאד

 ןעוועג גיהטומנוא טינ ָאד רהיא זיא ....שרעדנַא סָאװטע ןענעוו ןעטכארט וצ

 -טרַאּפ ןוא דניירפ ןייז וליפא זיא ןעכָאװ ייווצ עטצעל יד ?  טָאנָאמ םעד ראפ

 אמתסמ ןוא טכוזעב לָאמ א אמתסמ יז טָאה רע ; רעטנַאה ןיא גנרעבנייפ רענ

 -נייק םהיא ייז ןעבָאה סָאװ-ראפ רעבָא .ךיוא רהיא טימ ןערהָאפעגסיױרא

 ךילנעמ סָאד לָאז ? גרעבנייפ טינ ןוא יז טינ ,םעד ןעגעוו ןעבירשעג טינ לֵאמ

 -ענ יוזא םענעי טָאה רע .ךילנעמנוא ? טכוזעב טינ יז טָאה גרעבנייפ זא ,ןייז

 ,ךיא סייוו ...רעטנָאה ןייק ןערהָאפענ זיא רענעי תעב ,םעד ןעגעוו ןעטעב

 ןעגעוו םהיא וצ טייקניסעלכאנ סיוא רונ ןוא טכוזעב אי יז רע טָאה אמתסמ

 ! ןעבירשעג טינ םעד

 יוזא -- טכַארטעג רעטייוו רע טָאה -- גרעבנייפ רעד שנעמ וענדָאמ ַא --

 -יא רעד ,רעטסעב רעד ןייז ןעק ,רעניצרעהכייוו ַאזַא ,רעטונ ַאזַא ךָאד רע זיא
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 זיא -- ןעמָאנ ס'בייוו ס'דניקלַאז -- ,עלעזָאר ןעוו ....דניירפ רעטסנעבעגרעב

 ןוא ,ךיא יווװ ,וליפא טגיײלעגנקעװַא ןעבעל רהעמ ךָאד רע טָאה ,ןעוועג קנַארק

 קעװַא רע טרהָאפ .תונמחר קנופ ןייק רע טָאה רעטיײברַא יד ראפ ּפַאש ןיא

 ןעבָאה םהיא ראפ ןוא ,ּפָא רעטייברא יד ןעבעל ,ּפאש ןיא ביילב ןיילא ךיא ןוא

 רעזנוא ךיז טָאה ,םהיא קנַאד ַא רַאפרעד ! ןעדערוצסיוא טרָאו א ארומ ייז

 | ! טייבראעגפיורא סענזיב
 רעטניה טייוו ,טייוו טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,דנוה ַא ןופ ןעליב רעזייב ַא

 רעטיצ 8 טָאה רע .ןעקנַאדעג ענייז ןעכָארברעטנוא טָאה ,סינרעטסניפ רעד

 .זיוה א ןעגנַאנעגייבראפ זיא רע .טקוקעגמוא ךיז ןוא ןָאהטעג

 "ענ טכַארט א רעדעיוו רע טָאה -- ! ןעבילברעפ געוו רעשביה ַא ךָאנ --

 .סורדרעפ טימ ןָאהט

 -רעד ךיז טָאה ץעגרע ןופ .טרעהעגפיוא טָאה דנוה ם'ןופ ןעליב סָאד
 -ָאק ןופ ןעשטּפָאט רערעווש רעמאזגנַאל ַא ןוא ךאלקעלג ןופ ןעגנילק א טרעה

 ....ןעקשרָאּפ רעשידרעפ א ןוא סעטיּפ

 .ןָאהטעג טכַארט ַא דניקלַאז טָאה -- ץעגרע ָאד ךיז ןערעטיפ דרעפ --

 עגימורא יד ,טניוו רעקרַאטש א ןָאהטעג עהייוו א טָאה גנולצולּפ ןוא

 ענעדלָאג א יו ,לידנערעטש רעגיטכיל ַא....ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה שינרעטסניפ

 ..,רענייא ךָאנ ןַאד ןוא ןָאהטעג קניוו א שינרעטסניפ רעד ךרוד טָאה ,עלעגיוא

 -ַאנ םעד וצ סָאּפ רענרעבליז רעלעה ַא ךיז טָאה סטכער גראב ןעכיוה םעד ןופ

 ןעצנַאג ןיא ?עמיה טייז רענעי זיא רלאב ןוא ,ןעהיצ ןעמונעג לעמיה ןעטנעה

 ןוא עגיטכיל טקניוװעג טרָאד ןופ ןעבָאה ךאלדנערעטש יד ןוא ןערָאװעג ?עה

 ,ענעדלָאג

 טבארט א דניקלאז טָאה -- טכַאנ עבלַאה וצ סיוא ךיז טרעטייל סע --

 .ןָאהטעג

 -רעטסניפ ערעווש יד זיא ואוו ,םורַא העש בלאה א ןיא : ךילקריוו ןוא

 ןיא ןהעזענסייא טָאה גרעב-ןעזעיר יד רעביא ?עמיה רעד ? ןעמוקעגניהא שינ

 טלעקניפעג ןעבָאה םהיא ףיוא ןוא טצעזעגנסיוא ?רעּפרעטומ ןופ יו ןעצנאג

 -- !ךאלדנערעטש ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא .ךאלדנערעטש טלהארטשעג ןוא

 םוצ סנייא טקניוװעג גיד'ףושכ ןעבָאה ייז ןוא ,ןערילָאק ןוא ןעבראפ עֶלַא ןופ

 ,הנבל יד ...טלעיּפשעג ךיז ןעלהַארטש ענעטנאילירב ערעייז טימ ןוא ןערעדנַא

 "ענבָארא סטכער גרַאב ןעכיוה םעד ןופ טָאה ,עניטכיל א ,עדנור א ,עסיורג ַא
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 ,גנולצולּפ ןענייז רעמיוב ןוא רעדלעפ יד ,ןעלָאהט יד ,גרעבדןעזעיר יד ...,טקוק

 ...ןערָאװעג ןעטָאשענ ביוטש םענרעבליז ַא טימ ,דנַאה ס'ףשכמ א ןופ יו

 רונ יו ,סייוו ןוא ?לעה -- שיטסַאטנַאפ ,סייוו ,סייוו ןוא לעה ,גיטכיל

 .רעמוז טכאנ הנבל א ןיא גרעב יד ףיוא

 -ניירַא ךיז ןיא ןעמונעג ןוא ליומ םעד טנעפעעגפיוא טייוו טָאה דניקלַאז

 ,טפול עגיגרענ עשירפ יד ןעהיצ

 -עווש רענידרעהירפ רעד ףָאנ ;} ןעקָארשעג טינ רהעמ ךיז רע טָאה טציא

 ןופ טייחנחעש עניטכעמ יד טלהיּפרעד טציא טשרע רע טָאה ,שינרעטסניפ רער

 ...גרעב יר

 -- ! ןדע-ךג רע'תמא ןא ָאד זיא טירטס ןירג ףיוא ּפאש ןיימ ןעגעג --

 דנעזיוט ןעבעל ָאד ןעפראד ןעשנעמ ,דלַאװג -- ןָאהטעג טכַארט ַא רע טָאה

 ןערָאװעג יאדוא זיא יז  ?טעװארּפָאּפ טוג סעּפע עזָאר ךיז טָאה ! רהאי

 ,...יוו ,קיד

 וצ ןעהיצ ןעמונעג רעקרַאטש ךָאנ ןוא רעדעיו םהיא טָאה סע ןוא

 .בייוו ןייז

 אזָאר ןייז ואוו ,רעמראפ םעד ןופ זיוה עסייוו יד ןהעזרעד רע טָאה ףוס ן'פיוא

 ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה טסורב ןייז ןיא ץרַאה סָאד .ןענַאטשעגנייא זיא

 טכַא טימ ןעלהיפ טפָא רע טגעלפ יוזא זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .,רעקוַאטש

 ריחט רהיא ןיא טגעלפ רע תעב ,הלכ ןייז ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,קירוצ רהָאי

 | ....ןעּפַאלקנָא

 -- !לעגניא א יו ,טבעילרעפ ךָאנ זיא ןוא טַארייחרעפ רהָאי טכַא --

 -עג ןעדעירפוצ רעבָא זיא ,ןָאהטענ ךַאל ַא ןעקנַאדעג ענייז ןיא ךיז ןופ רע טָאה

 | .קנַאדעג ןעגיזָאד םעד ןופ ןעוו

 טָאה -- ! עלעבייוו ןיימ ,עלעזַאר ןיימ ,ןעבעיל גיבייא ךיד לעװ ךיא --

 "וק יז טלָאװעג יוזא ךיִז טָאה םהיא ןוא ,טעצּפעשעג גיצרַאװ ןוא םירָאװ רע

 ,רהיא ןעגָאז סָאד ןוא ןעש

 ! עלעזָאר ןיימ ,דלַאב ,דלַאב טָא --

 ףיהט יד ןענעפעפיוא ליטש טעװ רע יוװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ןוא

 ,רע טסייוו רעמיצ רהיא ....ןענע'בנג'ניירא ףךיז טעװ ןוא רעמיצ רהיא ןופ

 עגנָא ,עטיור טימ טעב רעד ףיוא טגעיל יז .,.,רהָאי ןעטצעל טָאװ עבלעז סָאד
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 טעב רהיא וצ רעגניפ ץיּפש יד ףיוא טעוװ רע ....טפָאלש ןוא ןעקאב עטנערב

 ...ןעקעוופיוא יז שוק ַא טימ ןוא ןענע'בנג'וצ ךיז

 -סיורא ךילטפַאשנעדייל רע טָאה -- ! טוג יו ,זיא ןעבעל סָאד טוג יו --

 רע ...ןעגָאלק וצ סָאוװ-ראפ טינ ךיז טָאה רע ,טָאג ןעקנַאד -- טעשטּפעשעג

 "רעפ ךיוא רע זיא הסנרּפ טימ ןוא דניק סעבעיל ַא ,בייוו ענחעש ַא טָאה

 רעדמעה יד טייבראעג טָאה ןיילַא רע ןעוו ,קירוצ רהָאי טכַא טימ ..,,טגרָאז

 רע טָאה ךס ַא ....ט'םולח'עג טינ ןעבעל אזא םהיא ךיז טָאה ,ןישַאמ ן'פיוא

 יד טייבראענפיורא יוזא סע טָאה רע .ן'נרעבנייפ ןעקנַאדרעפ ֹוצ םעד ראפ

 ...שנעמ רעטעדליבעג ַא ,ןאמסענזיב רעטוג ַא ,ּפָאק רעפראש א ....סענזיב

 -ענניירא ּפאש ןיא עדייב ייז ןעבָאה ראלַאד טרעדנוח טכא יו רהעמ טינ

 ףיז רע טלהיפ יקַאט ראפרעד ....! טייבראעגפיודא יוזא סע טָאה רע ןוא ,טגייל

 סָאװ ,ךַאז ןייא ...ץרא ךרד אזא םהיא ראפ טָאה ןוא ןעדנובעגוצ יוזא םהיא וצ

 .ןעבָאה הנותח טינ ?ליוװ גרעבנייפ סָאוװ-רַאֿפ : ןהעטשרעפ טינ ןעק רע

 סָאװ ,טנַאמרעד גנולצולּפ ךיז טָאה רע ךיז ןיא ןָאהטעג ךאק ַא טָאה רע

 ,.טרעפטנעעג םעד ףיוא לָאמא םהיא טָאה גרעבנייפ

 ףס ַא ןעבָאה וצ רעסעב -- טרעפטנעעג ןַאד םהיא רע טָאה -- וד רַאנ --
 !ענעגייא ןַא ענייא יו ,רעבייוו עדמערפ

 טכַאלעג ןוא ןָאהטעג טכַארט א דניקלַאז טָאה -- ! רזממ ַא ,יוא --
 .ךיז ןיא

 עצרַאװש עסיורג א ,רעמראפ םעד ןופ ?האטש יד ןעגנַאעגייברעפ זיא רע
 רעד ןופ ןייש רענרעבליז רעד ןיא רַאס ןהעזעגסיוא טציא טָאה עכלעוו ,עדייבעג
 -שרָאּפ א ןוא ןעּפָאס א טרעהעג ךיז טָאה טרָאד ןופ .טכַאנ-רעדנואוו רעלעה
 עסייוו סָאד ןענַאטשעג ןיא עלענרעב א ףיוא רעביאנעגנעג .דרעפ ןופ ןעק
 ןופ ןעלהַארטש עוועטאמ יד רעטנוא ןעקנוזרעפ ףָאלש ןיא זיוה עשרעמרַאפ

 ....הנבל רעד

 .זיוה םוצ ןהעגנ טזָאלעג ךיז טָאה רע

 ,רעצראווש ,רעסיורג ַא ןעגנורּפשעגסיױרא זיא לעקניוו ַא רעטניה ןופ

 טימ םהיא ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז טָאה ןוא ,סּפעש ַא יו ,דנוה רעוואלדוק

 טכליהעגּפָא טָאה ,סעגירעזייח אזא טקנוּפ ,ןעליב סָאד .ןעליב ןענירעזייח ַא
 . רעגיטכיזכרוד ,רעלעה רעד ןיא גרַאב ןעגידנעגעקטנא םעד רעטניה טייוויטייוו
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 ַא דליב טייוץטייוו טרָאד זא ,ןעזיוועגכיוא ךיז טָאה ן'דניקלאז ןוא ,טפול

 ,דנוה רעטייווצ

 ,ָאלעה -- דנוה םעד וצ ןָאהטעג עינאמ א דניקלַאז טָאה -- !ּפעש --

 ! ּפעש

 רע טָאה ,טרעהעגפיוא ןעליב ,ןוא טנעקרעד ךיילג םהיא טָאה דנוה רעד

 -ייוו ן'טימ ,ןָאהטעג ףרָאוו ַא ּפָאק ן'טימ ,שטיווק ןעכילהערפ ַא טזָאלעגסיורא

 -עג בייר ַא ךיז דנעה ס'דניקלאז ןָא זָאנ רעד טימ ןוא ןָאהטעג הערד א לעד

 : טגָאזעג םהיא טכלָאװ רע יו טארוקא ,ןָאהט

 | ! םכילע םולש --

 ןעצראווש ן'רעביא ןוא ּפָאק ן'רעביא ןָאהטעג טעלג ַא םהיא טָאה דניקלַאז

 .ןיירא בוטש ןיא זיא ןוא ןעקור ןעוואלדוק

 ןייז ןיא ץראה סָאד ןוא ,ןעגנַאנעג רעגניפ-ץיפש יד ףיוא רע זיא טציא

 רעמייהעג ַא טימ טָאה םינּפ ןייז ןוא ,טּפאלקעג רעקרַאטש ךָאנ טָאה טסורב

 .טלעכיימשעג ענימ

 .ןעוועג רעמיצ רהיא זיא טרָאד .קָאטש ןעטשרע ן'פיוא ףיורא זיא רע

 -עגניירא רעטסנעפ ן'כרוד טָאה הנבל יד ....לעה ןעוועג זיא רָאדירָאק ןיא

 ךוא רָאלק ןענייז ןערעמיצ יד ןופ ןעריהט עסייוו עטכַאמענוצ יד .טנייש

 .ןעטָארטעגסיױרא ןעניוא ענייז ראפ ךילטייד

 -רָאפ ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,ריהט רהיא וצ טע'בנג'עגוצ ךיז טָאה רע

 .ןעניוצענּפָא םעהטָא םעד גיטכיז

 טכַארט ַא רע טָאה -- ? טייז רענעי ןופ טרַאּפשרעפ יז זיא רשפא --

 ...טנעפעעג ךיז טָאה יז ןוא ,ריהט יד ןָאהטעג ּפוטש ַא גיטכיזרָאפ .ןָאהטענ
 טָאה ןוא ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ליטש ,?יטש ןעטָארטעגניירא זיא רע

 ,רניק ןעגידעפָאלש ןייז ןופ ןעמהטא ןעגיהור םעד טרעהרעד

 קישטנַאדָאמעשט ןייז טניילעגקעװַא שיורעג ןהָא ,גיטכיזרָאפ טָאה רע

 ...טעב רעד וצ טע'בנג'ענוצ ךיז טָאה ןוא ?הוטש א ףיוא

 -ייז רעטסנעפ עדייב ןופ סערָאטש יד .רעטסניפ ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 ,טעב ןיא דנעה יד טימ ןעּפַאט ןעמונעג טָאה רע .טזָאלעגרעטנורא ןעוועג ןענ
 ...! בייוו ןייק רעבָא ,ץַארטַאמ ַא ,ךאלייל א ,ןעשיק טעד ןָא טּפַאט רע

 םעד ןופ םַאלּפ רעכילבלעגילעה סָאד .עלעבעווש א ןעדנוצעגנָא רע טָאה

 "על ַא :רעמיצ ם'ןופ לייהט א טעטניילעב טנעמָאמ א ףיוא טָאה עלעבעווש
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 ,סנעשיק ענעפרָאװאוצ טימ ,ךאלייל ןעסייוו ןעשטיינקוצ ַא טימ טעב עגיד

 רעטייווצ א ףיוא דניק ןענידעפַאלש םעד ןופ םינּפ עטנערבעגנָא ,טיור סָאד ןוא

 םעד ןופ ןייש יד עכלעוו ,רעמיצ ןופ ךאלקניוו עטשרעטניה יד ןיא ; ?עטעב

 -סניפ ענידנרעטיצ א טעילוטעג ךיז טָאה ,טכיירגרעד טינ טָאה עלעבעווש

 .סינרע

 ,טרעדנואוורעפ ףךיז רע טָאה -- ? סעּפע יז זיא ואוו --

 -יִצ ןיא ןוא ,רעטסנעפ עדייב ןופ סערָאטש יד ןעניוצעגפיורא טָאה רע

 .ןייש ענרעבליז א ןעסירעגניירא ךיז טָאה רעמ

 טכַארט ַא רעדעיו רע טָאה -- םורא ץענרע ָאד יז זיא אמתפמ --

 .ןָאהטעג

 יד טימ ןעגעלעג זיא סעכלעוו ,דניק ןעגידעפָאלש םוצ ןעגנַאעגוצ זיא רע

 ערהיא טימ ,ןעפרָאװאוצ ןעשיק ןעסייוו םעד ףיוא ראָאה עטזיורקעג עדנַאלב

 .ףָאלש ןיא גידנעלכיימש גידלושנוא ךאלעּפיל

 ךיז טניובעגנייא ,טעצּפעשעגסיױרא עבעיל טימ רע טָאה -- ! עלערעמ --

 .ןָאהטענ שוק א יז ןוא רהיא וצ

 טָאה ,טנעמעעג טיירב ןעגיוא עיולב יד ,טּפאכעגפיוא ךיז טָאה עלערעמ

 ַא טימ יז טָאה ןאד ןוא טקוקעגנָא ןעקָארשוצ ןוא טרעדנואוורעפ ןַאּפַאּפ רהיא

 ףיז ןוא ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז "! עלעּפַאּפ ,יוא ! ַאּפַאּפ , : יירשעג ןעכילהערפ

 ,טצעזעגפיוא

 ...ןעסיבעג ןוא טשוקעג ,ןעמונעג דנעה יד ףיוא יז טָאה רע

 רהיא ךיוא טָאה ,ףאלקילנ ױזַא ןעוועג זיא עלערעמ עגירהָאי-ףניפ יד ןוא

 -עג ןעגידלושנוא ,ןעשרעדניק ןעלעה א טימ טכַאלעג ןוא טשוקעג ן''ַאּפַאּפ

 | ,רעטכעל

 ,טכארבעג טדָאטש ןופ טָאה רע סָאװ ,ןעבעגעג עקלאיל יד רהיא טָאה רע

 ,...טהערפעג רהעמ ךָאנ ןַאד ךיז ןעבָאה עדייב ייז ןוא

 ! ָאטינ ץלא ךָאנ זיא בייוו ןייז ןוא

 ? עלערעמ ,אמַאמ זיא ואוו --

 טציא טשרע .ּפַאכ א ךיוא עלערעמ ךיז טוהט -- ? ַאמַאמ זיא ואוו --
 ...ןענייוו ליוו ןוא ָאטינ זיא עמַאמ יד זא ,יז טהעזרעד

 רע ןעוו ,דניקלאז טגָאז -- ןעמוק דלַאב טעװ יז ,עלערעמ ,ַאש ,אש -- |
 .ןענייוו וצ ךיז טביילק יז זַא ,טהעזרעד
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 -עה ן'םיוא יז -- ןענייוו וצ עלערעמ ןָא טביוה -- ! ןעמַאמ ?יוו ךיא --

 .קאמעה ן'פיוא ךיוא ?יוו ךיא / ,קַאמ

 טעוװ יז -- דניקלאז יז טניחורעב -- ! עלעבעב ,ָאטינ טרָאד זיא יז --

 | ! ןעמוק דלַאב

 -- עלערעמ טנייוו -- ! קאמעה ן'פיוא יז ! אּפאּפ ,קאמעה |'פיוא יז --

 ! טרָאד ךיוא גרעבנייפ לעקנָא ...{ קאמעה ן'םיוא ?יוװ ךיא

 ,רע טגערפ -- ? ןעוועג טנייה ָאד גרעבנייפ לעקנָא זיא --

 -- ! קאמעה ן'םיוא ליוו ךיא ,ןעמַאמ טימ קאמעה ן'םיוא דע ,סעי --

 | .רעכעה יז טנייוו

 "האפסיורא ןעמונעג טציא יז טָאה גרעבנייפ זא ,ןייז ךילנעמ סָאד לָאז --

 טזָאלעגרעביא טינ דניק סָאד ךָאד טלָאװ יז רעבָא -- רע טכַארט -- ? ןער

 -- זיוה םורא ץענרע ָאד יז טרעיצאּפש אמתסמ רעבָא ...! ענדָאמ ..,.ןילַא

 "יטשרעד טינ ךיז ןיא רע ןעק טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ּפַאכ ַא ךיז רע טוהט

 ,ןענייוו וצ ףיוא טינ טרעה עלערעמ זַא ןוא ,.,.טייקניהורנוא ענדָאמ א ןעק

 עקעד ַא ןיא ףוס ן'םיוא ןייא יז רע טלעקיוװ ,ןעמהענ קאמעה ן'פיוא יז לָאז רע

 ןייז טנעקרעד ,ןעסיורד ןיא סיורא רע טהעג דנעה יד ףיוא רהיא טימ ןוא

 ןיא ךיז טצעז ,םהיא וצ וצ טהעג ,רעמיוב עטלַא ייווצ ןעשיווצ קאמעה ס'יורפ

 ,ןענעיוו וצ ןָא ךיז טביוה ןוא עינק יד ףיוא דניק ן'טימ ןיירַא םהיא

 -קאוו טימ ןיוש טכארט ןוא ,רע טכאמ -- ! עמאמ ָאטינ 4 טסהעז --

 ןייז ןעגעוו ןעסיוו ןעזָאל רהיא טפראדעג רעסעב טָאה רע זַא ,הורנוא רעדנעס

 .ןעמוק

 -נָא רעדעיוו עלערעמ ןיוש ליוו -- ַאמַאמ ?ליוװ ךיא ? ַאמַאמ זיא ואוו --

 .ןענייוו ןעביוה

 ן'םיוא ךיז טגיהורעב יז ןוא עלעּפעק עדנַאלב סָאד רעביא רהיא טעלג רע

 עלעּפעק רהיא וצ טרַאּפש ,ענייז ןיא עלעטנעה םעראוו רהיא ןיירא טקירד ,ףוס

 ....ןעלמירד וצ ןָא טביוה ןוא טסורב ןייז ןצ

 -ָאטש סָאד ךיז טרעה זיוה ןרעטניהַא ןופ ...סייוו ןוא ?עה זיא םורא ןוא

 ! זדזיז !זדזדז! זדזדז -- רעהפיוא ןהָא דנַאנַאכָאנ ?ירג א ןופ ןעהיצ ענעל

 ....םפיילשעג ףלח ַא טלָאװ רעצימיא יוז

 ביוטש םענרעבליז א טימ ּפָאקנעזעיר רעד ,גרַאב רענידנעגעקטנַא רעד

 ץיּפש ן'רעטגוא .םהיא רעביא הנבל רעד וצ ףיורא ץלָאטש טקוק ,ןעטָאשעב
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 עמאס ןופ ךיז ןעהיצ סָאװ ,ןערעדנַא ן'רעביא רענייא רעמיוב ןעהעטש גרַאב

 -עג גראב ן'פיוא ןענייז רעמיוב עגיזָאד עלא יד יו ,ךיז טכאד סע ,לָאהט

 טָאה געוו ןעטימ ןיא רעבָא ,ןעכיירגרעד טלָאװעג םענייז ץיּפש םעד ,ןעכָארק

 ײֿלָשד טינ ,ןעבילבעג ןהעטש ןענייז ייז ןוא טזָאלעגסיױא תוחוכ יד ייז ייב ךיז

 ....ץיּפש ןייז גידנעכיירג

 "יוב ןוא גרעב ,ןעלָאהט ,רעדלעפ יד ףיוא : ןעטייז עלַא ףיוא ,םודעמוא

 ,טירּפשוצ רעיילש רענרעבליז-שיטסַאטנאפ א זיא רעמ

 -רענ ,גיהורנוא ןעוועג טציא ןיא רע .טקרעמעב טינ סע טָאה דניקלַאז

 ,טנערענפיוא ןוא זעוו

 ןחעגקעווַא ןוא ןיילַא ןעזָאלרעביא דניק סָאד טנעקענ יז טָאה יוזא יו ---

 ?היפעג ןעזייב ַא טימ טכארטעג ןיוש רע טָאה -- גנאל יוזא ,גנאל יוזא ףיוא

 ? ןעפַארטעג טינ הלילח סעּפע רהיא טימ טָאה יצ ? יז זיא ואוו --

 יד ןעלהָאמ ןעמונעג םהיא טָאה ענייז עיזַאטנַאפ עטנערעגנפיוא יד ןוא

 -ַאפעב ּפמערט א ץעגרע געוו ן'םיוא יז טָאה רשפא רעדליב עטסכילקערש

 זא ,ןייז טינ ךָאד ןעק סע !שינרעדליוו אזא ןיא ןעפערט ןעק סעֶלַא .,.4 ןעֶק

 טָאה סעּפמע .ןעוועג םייח רעד ןיא גנאל ןיוש טלָאװ יז ,יוזא טַאלג זיא סָאד
 ! רעכיז טריסַאּפ ,טריסַאּפ רהיא טימ

 -עלָאטש רהיא טימ לירג יד ןעגיוצעג טָאה -- ! ז"זדז ! ןדזיז { ז"זיז --

 ! זדזיזיז -- לוק םענ

 ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה רע

 ןָאהטעג קירד א ןוא ,טעשטּפעשעגסיודא רע טָאה -- ! גיד'ארומ יוו --

 .רענייז טימ עלעטנעה עמיראוו ס'דניק סָאד

 -עג ןעטקיטשרעפ א ןוא ןעמיטש ןעטייוו ןופ טרעהרעד רע טָאה גנולצולּפ

 ,רעטכעל

 ןעצראה ןעדנעּפַאלק א טימ ןוא ,ןָאהטעג ּפאכ א ךיז רע טָאה -- ! יז --

 ןעבָאה רעטכעלעג ןוא ןעמיטש יד ןענאוו ןופ ,גנוטכיד רעד ןיא ןעקוק ןעמונעג

 ,טרעהעג ךיז

 ןעטלאטשעג-ןעיורפ ייווצ ןעגנַאגעג ןענייז בוטש ן'רעטניה ןעטרָאנ ןופ

 ,טכאלעג ןוא טדערעג ןעבָאה ןוא

 בָאה ךיא -- טרערעג ענייא טָאה -- ? לעטע ,גיוא ןַא טָאה רעוו ,רעבָא --

 ! אכ {אכ ! אכ ...סעּפע ךיז טוהט ייז ןעשיווצ זַא ,טקרעמעב דלאב
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 טי

 טלָאװ יז ,טקוקעגרעטנוא ןעבָאה רימ זא ,טסואוועג טלָאװ יז ןעוו --

 "עג עטייווצ יד טָאה -- ! ןעגנַאגעגסיורא טינ ןעסע ,ךיז טכאד ,ןעגרָאמ ןיוש

 : ,טדער

 ! דניקלַאז סעסימ עקניליטש יד ריד זיא טָא !אכ !אכ !ַאכ --

 ...ליטש ץנאג ךיוא טשוקענ םהיא טָאה יז --

 ...! טסואוועג טלָאװ ןאמ רהיא ןעוו ! ַאכ !ַאכ ! ַאכ --

 ! ענושמ יז טבעיל ןַאמ רהיא זַא ,טגָאז ןעמ --

 !ַאכ !אכ !ַאנ !ףךאבענ --

 .זיוה ןופ ריחט-רעטניה רעד ןיא ןעדנואוושרעפ ןענייז ןעיוופ עדייב ןוא

 -עגסיוא טייוו טימ ,רעטילעמכָאּפ א יוװ ,ןעציז ןעבילבעג זיא דניקלאז

 | .ליומ םענעּפָא ןוא ןעגיוא עטצָאלג

 -ָארשוצ א המשנ ןייז ןיא ןָאהטעג ץכערק ַא טָאה -- ? סע זיא סָאוװ --

 -- ! םולח ַא -- ןערעטש םעד ןעבייר ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,עמיטש ענעק

 סייוו ! םולח א -- ןעשטּפעש גירעזייה א ןעסירעגסיורא םהיא יב ךיז טָאה

 - ! ערה ןושל עשרעבייוו ,ךיא

 רעבָא טָאה דניק סָאד ,קאמעה ןופ ןעביוהפיוא טלָאװעג ךיז טָאה רע

 .ןעציז רעטייוו ןעבילבעג רע זיא ,ןעפָאלשעג ,טרַאּפשענוצ ךיז םהיא ףיוא

 -נייּפ ןוא עגידוז ,עזייב ןעהערד ןעמונעג םהיא ייב ךיז טָאה ּפָאק ןיא

 ....ןעקנַאדעג עכיל

 ןעשטיר רעניד'ארומ ןוא רעגנַאל ַא טרעהרעד ךיז טָאה דלעפ ןופ טייוו

 ןעגנולקעגבא טָאה ,טפַאשנעדייל רעדליוו ןוא טכאמ לופ ,רעכלעוו ,לוב ַא ןופ

 ....לָאהט ןוא גרַאב רעביא

 רעגידנַאנַאכָאנ רעד טרעהרעד רעטייוו ךיז טָאה -- !זרזיז !זהזיז } זדזיז --

 | ! ז"זיז -- ?ירג רעד ןופ ןעהיצ רענעלהָאטש

 .טעשטּפעשעגסיורא דניקלאז טָאה -- ! ןערעוו עגושמ טנייה לעװ ךיא ,יוא

 לעּפַאצ ַא ךיז טָאה רע .ןעמיטש טרעהרעד רעדעיוו רע טָאה לָאמ ַא טימ

 ןעטרָאג ןופ גנוטכיר רעד זיא ןעגיוא יד טימ ךיז ןעסענעגנייא ןוא ןָאהטעג

 .טרעהעג ךיִז ןעבָאה ןעמיטש יד ןענאוו ןופ ,זיוה ן'רעטניה

 "נייפ ....ןעננאנעג ןיא רהיא ןעבענ ןוא יורפ ןייז טנעקרעד טָאה רע

 ,ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג טכייל ךיילג זיא םהיא ןוא ...! גרעב
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 ייב לָאז ,רעגניצ עשרעבייוו ןָאהטעג טכארט א רע טָאה -- ערה ןושל --

 ! ןערַאדּפֶא ייז

 יו ,ןהעזרעד טָאה רע :ןערָאװעג טשימוצ רעדעיוו זיא רעבָא דלאב

 ...ןעמונעגנָא עילַאט רעד ייב בייוו ןייז טָאה גרעבנייפ

 רעד גנַאלָאז -- עמיטש ס'גרעבנייפ טרעהרעד ךיז טָאה -- אזָאר ,אי --

 ,ןעסיוו טינ לָאמנייק טעוװ דניקלַאז ..,ןערַאה טינ םהיא סע ןעק ,טינ סייוו ןַאמ

 ? ָאיַא ...ןייז ךילקילג יירד ןעלעוו --- ייווצ טָאטשנָא ןוא ,ריד רעכיזרעפ ךיא

 -- לֹוק רעטכארטרעפ רהיא טרעהרעד ןַאד ךיז טָאה -- גידריווקרעמ --

 ןייק טינ ךיא ?היפ ,ךיד גידנעבעיל ,םוראו :טכַארטעג ךיא בָאה לָאמ ךס ַא

 ,...םענייא יו רהעמ ןעבעיל ךיוא ןעק יורפ יד זא ,םינּפה ...םהיא וצ ?עקע

 -נוזעג ס'גרעבנייפ טרעהרעד ךיז טָאה -- שנעמ א ךיוא זיא יורפ יד --

 ,רעטכעלעג רעד

 ,..| דעימ ןיב ךיא ...! גונעג ...םייהַא העג טציא ,ונ --

 ...! אזָאר ,ןעגיטכענ ריד ייב טנייה לעװ ךיא --

 ...! רעבייוו יד ..,ארומ בָאה ךיא ,סקעלא ,ןיינ --

 א יז ,ונ ,אזָאר ,ךיד טעב ךיא ...ןעזָאלרעפ הירפ ץנאג ךיד לעװ ךיא --
 ...1 עקניטוג

 רהיא טרעהרעד ךיז טָאה -- 1 ןעוועג טכעלש לָאמ א ריד וצ ךיא ןיב --
 ,..! םייהַא העג ,העג ,ונ -- רעטכעלעג ליטש

 ,קרָאי וינ ןייק קירוצ ךיא רהָאפ םורא געט עכילטע ןיא ,טסייוו וד --

 ! דליוו ,עגושמ ךימ טכאמ סָאד ,יוא ...טייצ עגנַאל א ךיד ךיא ?עוװ ןַאד

 -ענ ליטש רהיא טרעהרעד רעדעיוװ ךיז טָאה -- ! רעדליוו וד ,יוא --

 ,רעטכעל

 ןעמונעג םהיא ןוא טסערּפעגּפיונוצ ךיז טָאה ן'דניקלאז םורַא טפול יד

 םורא ןוא ןעגיוצרעפ ןעגיוא ענייז ראפ ךיז טָאה לעבענ רעסייוו ַא .ןעקיטש

 טָאה רע ,ןעפייר ענרעזייא טימ יוװ ,ןעקירד ןעמונעג םהיא טָאה ןעפיילש יד

 טקירדעגניירא ױזַא ךיז טָאה ןוא רַאמשָאק ןערעווש ַא ןיא יוװ ,טלהיפעג ךיז

 .ןעסירעגכרוד טינ רעיש םהיא טָאה רע זא ,קאמעה ןיא

 ....ןהענקעווא ךיא לעװ גאט-ראפ ...ךיד טעב ךיא ? עלעזָאר ,ונ --
 ...דניק ן'רַאפ גיטכיזרָאפ ןייז ןעזומ רימ ....ארומ בָאה ךיא ,סקעלַא --

 ....| אַפאּפ רהיא ראפ ןעבלָאבסיוא לָאמ ַא ךָאנ ןעק סע
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 -םױרַא רע טָאה -- ? אּפאּפ רהיא זיא רעוו ןוא ? ן'אּפאּפ רהיא ראפ --

 .חזנור טימ ןוא טציירצ טציירענ

 טימ ?יומ סָאד גנוגעוועב רעלענש ַא טימ םהיא יז טָאה -- ! ש-שיש --

 ! קאמעה ן'פיוא ....םוק -- טלעטשרעפ דנַאה רחיא

 א ךיז טָאה רע ןוא ּפָאק ןיא טולב סָאד ןָאהטעג ץעז ַא טָאה ן'דניקלאז

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןָאהטעג לעּפַאצ

 רע זיא ,ןעגנַאנעגוצ קאמעה םוצ ןענייז רענטהאּפ ןוא יורפ ןייז ןעוו ןוא

 ,קאמעה ןיא ףעיט טקירדעגניירא ,טעשטרָאקעגּפױנוצ ןעצנאג ןיא ןעסעזעג

 טקוקעג ןעבָאה ,קערש לופ ,ענייז ןעגיוא יד ןוא ,טכאנ עגימורא יד יו ךיילב

 ,טנעקעג טינ ןוא ןעיירש טלָאװעג טָאה רע ןוא ,עטצאלנעגסיוא ןוא עסיורג

 ....טַאהעג טינ ןושל ןייק ןוא ןעדער טלָאװענ

 יז יװ ,ןעגיוצעג זיזדזיז םענעלהָאטש רהיא םעד תעב טָאה ?ירג יד ןוא

 ....טפיילשעג ףלח ןעפרַאש ַא טלָאװ

 ,1909 ,לירּפא ,,י ,נ ,ןילקורב



 .ןעּבעל רעלטסניק ןעשידיא ןופ





 לעפייפ עקטאמ

 יאסי עי

 רעדָא ,עקווינדילז ןיא רעדָא ,עקווָאדאיעגוט ןיא ןעוועג טייז רהיא ביוא

 ןופ תומוקמ עלא יד ןיא -- ,טרָאװ ןייא טימ -- קָאשיּפינש ,קָאשיּפירד ןיא

 סיוועג רהיא טָאה -- ןעניױָאװ וצ "טביולרע , זיא ןעדיא םעד ואוו ,דנַאלסור

 ,"ס'וניאטח ינּפמו, ,"תונורכז, ענייז ןעגעוו ,?עמייפ עקטָאמ ןעגעוו טרעהעג

 ןופ "ךעלקיטש , עדנערהיד-סיז ,עגירעיורט עלא יד ןעגעוו ןוא "ם'הלעי,

 ,לעפייפ עקטָאמ

 ןעוו ןוא ,ןערעה וצ םהיא קילנ סָאד טָאהענ ןייֵלַא רהיא טָאה רשפא ןוא

 םהיא ,ןעסָאגרעפ רערט ןייא טינ רהיא טָאה ,ץרַאה טימ שנעמ ַא טייז רהיא

 -יוו טינ ךייא ייב ךיז טָאה ,הניגנ ףיוא ןיבמ א טייז רהיא ןעוו ןוא ; גידנערעה

 ס'לעפייפ עקטָאמ גידנערעה ,גנוקיצטנע ןופ יִא ןַא ןעסירענסיורא גידנעל

 ,"טסוג ,

 ,קסבעטיוו ןיא טניוָאװעג טָאה רע .ףילנעזרעּפ טנעקעג םהיא בָאה ךיא

 .עקזייה רענעגייא ןייז ןיא

 ַא טימ ,88 רהֶאי ַא ןופ עלעשנעמ-ראד-ךאוושדןיילק א ןעוועג זיא סָאד

 ןעסייוו ןעכיוה ַא טימ ,לעדרעב דנור ןיילק ַא טימ ,םינּפ סַאלב ךילקנערק

 זיא רע .ןעגיוא עדנעקנעד ןוא עטוג ,עיורג ,עסיורג ראָאּפ ַא טימ ןוא ןערעטש

 ןיא ןעשימ וצ טָאהעג דנייפ ךיז טָאה ,שנעמ רעגיהור ,רעליטש ַא ןעוועג

 ןעמ טָאה "?עפייפ , ,ךיז ראפ ןעוועג רעמיא זיא ןוא ןעסערעטניא עש'להק

 -רעדנואוו טגעלפ רע ןעכלעוו טימ ,לעכ'לוקיייב ןעסיז ןייז ראפ ןעפורעג םהיא

 .ןעגניז רַאב
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 -לָאס , א ענעדיא ַא ,טנָאז ןעמ יו ,טרהעסרעפ ,ןעוועג זיא היח ,בייוו ןייז

 ןיא ןעטלַאה גידנעטש טגעלפ ןוא בוטש ןעבענ ?עמערקַא טָאהעג טָאה יז ,"טַאד

 ןַאמ רהיא .,דנוק א ראפ סעקרעמערק ערעדנא יד טימ ךיז ןעסיירמורא ןייא

 טקנעדעג רַאנָאז טָאה ןוא םהיא טימ טריצלָאטש טָאה ,טָאהעג בעיל יז טָאה

 -עג ןיוש יז טָאה רעטקאראכ אזא ,זייוונעטייצ ךָאד ,"ךעלקיטש , ענייז עלַא

 אזא רע זיא םורָאװ -- ןושל הנעמ רהיא םהיא ףיוא ןענעמע יז טגעלפ ,טַָאה

 .וז .ז ןוא ןעדניברעפ טינ קע םעד ץטאק א וליפא ןעק רע ,לזמ-םילש

 : ?זמ-םילש לעקיטש ַא ןעוועג ?עפייפ עקטָאמ זיא ןע'תמא רעד ןיא ןוא

 רע טגעלפ םיארונ םימי ראפ .טגיוטעג טינ רע טָאה תונזח יד וצ יו רהעמ

 "ווַאד ,רהָאי ץנַאג א גידעל ןהענמורא רע טנעלפ ןאד ןוא לעבור 200 ןעגעירס

 ןועגש אזא) .טלָאװעג טינ לאמנייק רע טָאה ?עבור רעיפדיירד ראפ תנש ַא ןענ

 ,(טָאהעג ןיוש רע טָאה

 טנעקעג טינ טָאה רע רעבָא ,דמלמ א ןרעוו וצ טריבורּפ וליפא טָאה רע

 טַאטלוזער רעד ןוא ; ךעלגניא-רדח ענייז ןעסיימש ןוא ןעגָאלש ,.ה ,ד ,ןעלענק

 םעד וצ ןעוועג טניוָאװעג ןענייז עכלעוו ,ךאלנניא-רדח ןעוו זא ,ןעוועג זיא

 ןעבָאה ,זיא יבר רעייז עלעמעל ַא ראפ סָאװ ,ןהעזרעד ןעבָאה ,רעטיר ס'ניבר

 ןָאהט ּפיינק א דייהרעטע'בנג'רעפ ,.ח .ד ,"ןעמיטש, ןעמונעג םהיא טימ ייז

 -עג , גנַאל יױזַא םהיא טימ ןעבָאה ייז ןוא ,ןָאהט ּפוצ א ,ןעטניה ןופ םהיא

 עקטָאמ זיא ןאד ןוא ,לעדרעב ןייז טעילַאמשרעּפ םהיא ןעבאה ייז זיב ,"טפיטש

 ,דמלמ-סיוא ןערָאװעג

 טנעקעג טינ רע טָאה רעדייל ,ןכדש א ןערעוו טריבורּפ ךיוא טָאה רע

 ןערהָאי ערעייז ןייז רצקמ טינ ךיוא ןוא תולכ יד ןופ ןדנ םוצ סעּפע ןעגיילוצ

 טלהימעג ךיז רע טָאה רעבָא ראפרעד .ןכדש סיוא ןערָאװעג ךיוא זיא רע ןוא

 ןייק זיא ָאד ,"עװָאברַאקס, םייב ,"טסוג, םייב ,תונזח ייב ץַאלּפ ןייז ףיוא

 רעטעדליבעגסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא עקטָאמ .ןעוועג טינ םהיא וצ ןעכיילג

 -עיינ יד ןוא עטלַא יד ,טכוזעב טינ רע טָאה םוירָאטַאװרעסנָאק ןייק ,רעלטסניק

 ןייק רַאגָאז טָאה רע ,דמערפ םהיא ראפ ןעוועג ןענייז קיזומ ןופ ןעלהוש עטס

 ןעגיוצעגפיוא .טנעלַאט .רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא רע .,ןענַאטשרעפ ןעטָאנ

 -עג טָאה רעכלעוו ,הליפת לעב תירחש א ןוא דמלמ ַא -- ןעטַאט ןייז ייב

 -עגנָא עקטָאמ ךיז טָאה זיוה ןיא ןעטַאט ןייז ייב .טדָאטש קע ן'פיוא טניוָאװ

 =םיארונ-םימי ַא וצ ןעגניז טגעלפ עטַאט רעד סָאװ יד יא ,םינוגנ גונעג טרעה
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 -ַאט ןייז ןיא ןעגנוזעג טָאה תולד רערעטיב רעד סָאוװו ,יד יא ,תירחש ןעגיד

 ....ויוה ס'ןעט

 טרעהעגנָא עקטָאמ ךיז טָאה תולד םעד ןופ םינוגנ עגידענַאלק יד

 רעדנערהיר-סיז רעד זיא רשפא ,סייוו רעוװו ןוא ,ןָא זייוודניק ןופ ,גונעג

 -לעוּפ ַא ןעוועג ,ןזח סלַא "?עפייפ עקטָאמ , ןעגידרעטעּמש םעד ןופ "טסוג,

 דניק םעד ןעגנוזעג טָאה תולד רעד סָאװ ,םינוננ עגירעיורט יד ןופ אצוי

 ....ןעקטָאמ

 טָאה ןוא ארמג רעטָאפ ןייז ייב טנערעלעג עקטָאמ טָאה רהָאי 18 זיב

 עטַאט רעד טָאה ,טלַא רהָאי 19 ; םיארונ םימי "ןעטלַאהעגרעטנוא , םהיא

 עקטָאמ .ןעגניז וצ ן'ןסינ הליפת לעב ןעטמהירעב םוצ ןעבעגעגקעװוַא םהיא

 ,טסייה סָאר ,רהָאי 90 ןערָאװעג טלַא זיא רע זיב ן'ןסיג ייב ןעגנוזעגבָא טָאה

 ראפ ןענוואד ןעמונעג רע טָאה ,טאהעג הנותח טָאה רע ןעו .הנותח רעד זיב

 טָאה ןוא לעטלעוו רעשידיא רעד ןיא ןערָאװעג טמהירעב דלַאב ןיא ןוא ְךיִז

 -/ ."לעפייפ , -- סינעמענוצ יד ןענָארקענ

 ,לעטדעטש רענעגייא ןייז ןיא םיארונ םימי טנעװַאדענ ןעטלעז טָאה רע

 עכייר יד ייב אסעדא ןיא רעדָא וועיק ןיא ןענוואד רע טגעלפ ?ייהטנעטסיימ

 ....תוליהק

 יָאנ ןייז ןעוועג זיא עלערעב ,ל'דיחי ןב ןענירהָאי 14 ַא טַאהעג טָאה רע

 זעזיוועגסיורא טָאה ןוא אטלא ןעגידלַאװעג א טָאהעג טָאה עלערעב רעד .ןעמ

 ,הניגנ וצ ןעטייקגיהעפ עכילנהעוועגנוא

 טנעלפ ןוא םהיא טימ טריצלַאטש ,טבעילעג רהעז םהיא טָאה עקטָאמ

 טנעלפ -- "םהיא ןהָא , .ןערהָאפ טגעלפ רע ןיהואוו ,ןעמהענ ךיז טימ םהיא

 סָאד זיא ?עקישטייראנאק ַא ....דנַאה ַא ןהִא יו ךיא ןיב , -- ןענָאז עקטָאמ

 "..ילב אזא ןענעירק טינ ךיא ןעק רעדנעזיוט רַאפ ,רימ ייב

 טיורב -- זיא סע יז ,טע ...יוזא ןעבעל עקטָאמ טנעלפ רהָאי ןעצנַאנ ַא

 ; ןעטיה טינ ךיוא ךיז רע טגעלפ גנוקהיקרעפ א ראפ ! רוטּפ ןוא קינּפורק טימ

 -עג ַא ןעמוקרָאפ ןעבעל ןייז ןיא טנעלפ םיארונ םימי ראפ ןעכָאװ סקעז רעבָא

 עסיז ןעקנירט וצ ןעביוהנָא ןעגעלפ ?'דיחי ןב ןייז ןוא רע :גנורעדנע עסיוו

 יי וו .ז ןוא רעייא עקטַאמש ,העט

 -וּפ טנעלפ יז .ןערעדנעמוא טייצ רעד ןיא ךיוא ךיז טנעלפ היח וליפא

 ןיא רעקוצ רחעמ ןעפראוואוצ טגעלפ ,ןחוז ןוא ןאמ רהיא וצ טוג ןערעוו םיִצ



 א
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 ןוא ןַאמ םעד ןעטיהרעפ וצ םוא ןוא ןעכָאקּפָא רעייא רהעמ ,רעזעלג ערעייז

 ןעזָאל טינ ייז יז טנעלפ ,ןייז טינ לָאז העש עזייב יד ,גנולהיקרעפ ַא ןופ ןהוז

 ןוא ליומ םעד ייז ןעהערדמורא טינ טנעלפ יז רעדייא ,ןעסיורד ןיא ןהעגסיורא

 .רעכיטדזלַאה עגנַאל ,עקיד טימ זלַאה םעד

 ןערעייש וצ ןוא "ןעיָארטס, וצ ןעביוהנָא עקטָאמ טגעלפ טייצ רעד ןיא

 ....ילב ןייז

 ףיוא תוליהק ייווצ ןופ ןעדאלעגנייא ןעוועג ?עפייפ עקטָאמ זיא רהָאי םעד

 רענעגייא ןייז ןופ הליהק ַא ןופ ןוא הליהק רעסעדא ןַא ןופ -- םיארונ םימי

 .לחוש רעגיכלימ רעד ןופ -- עקוועדאיענוט לעטדעטש

 "עזייר עגיטראפ ,לעבור 228 ןעטָאבעג םהיא טָאה הליהק ױועסעדא יד

 להוש עניכלימ יד ; טסָאק םענעגייא רעייז ףיוא םיררושמ הרבח א ןוא ןעטסָאק

 | .הרבח רענעגייא ןייז טימ לעבור 200 רונ ןעטָאבעג םהיא טָאה

 טָאה רע רעבָא ,אסעדא ןיא ןערהָאפ וצ טַאהעג קשח רהעמ טָאה עקטָאמ

 ןייז בשיימ ןעמונעג ךיז רע טָאה רעבירעד ; טסורב ן'פיוא קנארק טלהיפעג ךיז

 .ןעמהעננא לָאז רע עלעטש עבלעוו ,יורפ ןייז טימ

 7 ,רנעבא םענהעש ןייא ןיא רהיא וצ רע טכאמ -- היח ,סָאװ וטסייוו --

 ; אסעדא ןיא ןערהַאּפ ןעלעוו רעסעב טלָאװ ךיא --- םיארונ םימי ראפ ןעכָאװ

 ךיא רעבָא ,ערעדנַא ךיוא ןעטרָאד ןענייז םיתב ילעב יד ןוא דלעג זיא לעבור 5

 רע) ָאד ,ָאד טָא ....העוו יוזא ,העוו יוזא רימ טוהט ץרַאה סָאד ....ארומ בָאה

 ,ט'שלח ,ט'שלח ,טעיִאנ יז סעּפע ,(ןעצרַאה ן'פיוא דנַאה ן'טימ ןעזיוועג טָאה

 ? היח ,וטסגָאז סָאװ ,ןעטרָאד רהיא טסייד רעצימיא יוװ יױזַא

 ,זיא סָאד -- םהיא וצ היח טכַאמ ,עקטָאמ ,עלערַאנ ןייק טינ ןד יז --

 ַא לָאמ עלא ריד ייב זיא ץרַאה סָאד ;עניװַאנ ןייק טינ ריד ייב ,םשה ךורב

 -ערש וצ סָאװ טינ טסָאה .ןהעגרעביא טעװ סע ןעבעג טעוװ טָאג .עכַאװש

 ירעייא ,העט עסיז רהעמ ןעקנירט ,ןהעזוצ רהעמ ךיז טספראד ,ךיז ןעק

 זיא ?עבור 28 .קָאס סענילַאמ לעסיב א ןעבעג ריד ךיא לעװ ,טסליוו וד ביוא

 ןעלטיה ראָאּפ ַא ןעבָאה רימ ןעלעוו ?עבור 25 יד ראפ .הריבע עכיליורג ַא

 ,רעטעקַאנ א ,רעליוה ַא -- עקכיבענ ןעלערעב ראפ ןוא רהעמ טָארק ןיא רעקוצ

 ןייא ןיא ןוא רעטרעוו עבלַאה ןיא טדערעג טָאה יז) רעטניוו וצ טהענ סע

 היח םיצולּפ ךיז טָאה -- "? לעבור 25, ךיא דער סָאװ ....לערעטופ ַא (םעהטָא

 ַא -- ? א ,ןעטסָאק טינ ראג ךיד ןעלעוו "רעפלעה, יד ןוא -- זַאהטענ ּפָאכ א
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 וצ םינ ןעלערעב רעזנוא ייב וליפא זיא טלַא ןַא ...טלַא ןַא ,רָאנערט ַא ,סאב
 סיוא ןעכער טצעי ,ונ ,ןארּפאס א ןעבָאה רעבָא טספראד .ןעגידניזרעפ
 "יוברעפ טָאה היח -- .סַאב ַא -- רעגניפ יד ףיוא ןעלהעצ ןעמונעג טָאה היח --

 -עּפיצ עניירב-היח ?כימ ? ןעמהענ וטסעוװ ןעמעוו -- רעגניפ ןעבָארג םעד ןעג

 ....סַאב ַא רימ ךיוא ...,האיצמ ערעייהט ַא .,לעבור 5 ןעלעוו טעוװ רע ? סעל

 ,טכאמעגכָאנ טסנרע ץנַאג טָאה היח) עלייצרוב ַא יו טעשטרונ -- וה ,וה ,וה
 רָאנערט ַא .רָאנערט ַא רעטציא .?עבור 80 וטסָאה טא (טעשטרוב רע יוז

 .18 ןיוש וטסָאה ,לעבור 8 ךיוא ,ןעק'ךורב ןעכער ,ןעשיטייל ַא ןעמ ףרַאד
 ַא -- עלעגניא סעקרימ ןעמהענ לָאז ןעמ ןעוו ? ןארּפאס א רעטציא זיא ואוו

 -םוא ריד וצ ןעזָאל םהיא עקרימ טעװ ,עלעקעלג ַא יו טגנילק ,ילב ערעייהט

 ןעגניז טעוו לעגניא רהיא ןעוו ,דובכ רעצנַאג א ןייז טעוו רהיא ייב ?ייוו ,טסיז

 היח טָאה -- ?עבור 88 28 ןיא ...זיא 25 ןוא 18 ,18 טביילב -- ריד ייב

 ! ןובשח רעגיטכיר א ריד זיא טא ,דלעג ?לש א זיא סָאד -- ןעירשעגסיוא

 -יורג ענייז .טרעהעגסיוא יז טָאה ןוא שיט ןעבענ ןענַאטשעג זיא עקטָאמ

 -ומשזעגפיונוצ ןוא טכארטרעפ רהעמ ךָאנ ךיז ןעבָאה ןעגיוא עדנעקנעד עס
 -עג זעוורענ טָאה רע ;טשטיינקוצ ךיז טָאה ןערעטש רעסיורג ,רעכיוה ןייז ,טער
 ןהעגוצמורא ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ?עדרעב סָאד דנַאה ן'טימ ןעלּפישט ןעמונ

 ,רעמיצ ן'רעביא

 -ופ א ןעלערעב ...רעטניוו וצ טהעג סע ...ןעצרַאה ןיא סיר ַא ,לעבור 8

 רעבָא ....גנונכער רעניטכיר ַא .לעבור 28 .הרוחס רהעמ םָארק ןיא .לרעט

 .ןעסיירוצ ךיז ליוו יז יוװ ....חעוו יוזא ,העוו ױזַא ...ץרַאה סָאד ,ץראה סָאד
 ךיז טלעטש רע רעטייוו ןערהעלק וצ טָאהעג ארומ טָאה רע ....רעמָאט ןוא
 {'םיוא טחעטש רעכלעוו ,ּפמַאל ןעדנענערב ן'פיוא ןעקוק וצ ןָא טביוה ןוא ּפִא
 .שיט

 טכַאמ ןוא וצ טהעג עקטָאמ ; טרעכיור ןוא לעקנוד טנערב ּפמָאל רעד
 -יור םעד ןופ טקנוּפ ןעבלעז םעד ףיוא רעטייוו טקוק ןוא רעייפ םעד רענעלק
 ,,.ללש א ...ךס א, -- ,רעטייוו רע טרהעלק -- "לעבור 98, .ּפמָאל ןעגידנעכ
 -רעד רע ,גיד'ארומ ,ניד'ארומ םיצולפ טרעוו ן'עקטָאמ "..,רעבָא ,רעבָא .8

 ,רוּפכ םוי ,הנשח שאר געט 2 יד טעטראוורע םהיא סָאװ ,םעד ןָא ךיז טנַאמ

 ןוא דנוזעג ןעקנארק אזא ייב, ,םהיא טרעדיוש סע ןוא הליענ ,ירדנ לכ
 ".ןענוואד
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 רהָאי עלַא ? םהיא טימ סָאד זיא סָאװ .,ּפַאכ א ךיז רע טוהט גנולצולּפ

 -צולּפ ןוא ןענוואד ןהעג גנורעטסייגעב אזא טימ ,החמש אזא טימ רע טגעלפ

 ַא ..ןהעגרעבירא סע טעוװ ? סָאװ זיא ,ונ ....ץ'רַאה סָאד וליפא ! ריד אנ ,גנול

 .טעוו רע זא ,יורפ ןייז ןעגָאז ןיוש ליוו רע ! טע ,ןייז וצ קנארק םהיא עניווָאנ

 טָאטשנָא ןוא ץרַאה סָאד םהענ א םהיא טוהט ָאד רעבָא ,אסעדא ןיא ןערהָאפ

 ,ןיינ, -- :רעפטנע רעד סיורא ךיז םהיא ייב טסייר ,טרהָאמ רע זא ,ןעגָאז וצ

 טָאג ...ָאד טא ןעגנַאװצ טימ יו ץרַאה סָאד ,ץרַאה סָאד ,טינ ןעק ךיא ,היח

 ".לעבור 88 יד ראפ ןייז הלממ ןיוש זנוא טעוװ

 ןוא ,ןעדנעוװאוצנָא סָאװ טשינ רָאנ יז טָאה רעטרעוו עטצעל ענייז ןעגעק

 ",ןעבעגקעווַא זנוא רע טעװ אמתסמ ,,יוזא ןייז זָאל ,ייוו'כ , : טגָאז יז

 ,להוש רעגיכלימ רעד ןעסיוו ןעבעגענ עקטָאמ טָאה דנעבא ןעבלעז םעד ןיא

 ,םיארונ םימי ףיוא ייז ייב טביילברעפ רע זא

 .הרבח ןייז טימ "ןעיארטסוצ , ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עקטָאמ

 ַא ,סעלעּפיצ עניירב-היח לכימ ,סָאב ַא ןופ ןענַאמשעב זיא הרבח ןייז

 -טָאלּפ ַא -- ןעגוא עמורק טימ ןעבַאר ַא ,קישטנַאמ ןעגנוי ןעגידכעלייק ןעקיד

 ןַאמ ןעגנוי ןערָאד ,ןעכיוה ַא -- ןעק'ךורב ,רָאנעט ַא רַאפ ; ןָאיטעפָארּפ ןופ קינ

 ןעכיילב ןעכַאװש ַא -- ןעלערעב ןייז ןופ ; קינסָאריּפַאּפ ַא ,82 רהֶאי ַא ןופ

 ייב יוװ ,ןעניוא עדנעקנעד עסיורג טימ ןוא ּפָאק ן'םיוא רָאָאה עלעג טימ לעגניא

 רהָאי ַא ןופ עלעגניא ןעקנינהעש ַא -- עלעקנאי ,אנארּפָאט א ןוא ,רעטָאפ ןייז

 ּפַאלק ַא טגעלפ עקטָאמ ןעוו .ייַאב ןייז ןיא ןעננוזעג טָאה עקטָאמ ןייֵלַא ,5

 ךיז ןענעלפ ,"לע'םינימאמ לכו, א רעדָא "על'ונרכז, א הרבח ןייז טימ ןָאהט

 -ייוו ,ןעטסירק ,ןעדיא סאג רעצנַאג רעד ןופ זיוה ןייז םורא ןעביילקנעמאזוצ

 ןוא רעליימ ענעפָא טימ גנַאל-ןעדנוטש ןהעטשבָא ןעגעלפ ןוא רעדניק ,רעב

 .חניננ סע'קטָאמ וצ ךיז גידנערעהוצ ,ןעניוא עסיורג

 -עקנופ טימ ןעטָאשעגסיױא ןוא יולב ןעוועג זיא ןעסיורד ןיא לעמיה רעד

 ; ןעזָאלבעג טָאה עלעטניוו רעלהיק א .ךאלדנערעטש עדנעצשילב ןוא עדנעל

 ,ךאלרעייפ עדנעקניוו טקוקעגסיורא ןעבָאה ןעמָארק יד ןופ ןוא רעזייה יד ןופ

 ,סע'יוג עגנוי ,ןעדיא עטְלַא -- ןעשנעמ ןענַאטשעג ןענייז זיוה ט'עקטָאמ םורַא

 | .וו .ז ןוא ךאלדיימ ,םירוחב

 םויה, ןַא "טעיַארטסעגנייא , סָאװ רונ ןעבָאה הרבח רעד טימ עקטָאמ

 -ענ זיא ?כימ .ןעדעירפוצ קרַאטש ןעוועג םהיא ןופ ןענייז ןוא "?'םלוע תרה
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 ,,יייו

 ןעקלַאב םוצ ּפָאק םענעסיררעפ א טימ לעקניוו ןייא ןיא עּפַאנַאק ן'םיוא ןעסעז

 עננייז טימ גידנעקוק ,ןוא ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש םענעדעירפוצ א טימ ןוא

 יד סַאב ןייז טימ ט'רזח'ענ ךָאנ רע טָאה ,ןעטפול רעד ןיא ץעגרע ןעגיוא עמורס

 -יאאלאד--שודק--ָא-דָא--םויִא ."םלוע תרה םויה, םעד רעטרעוו עטצעל

 .,,ןא--וא--וה--םאד

 ןיא ןעלהוטש ףיוא ןעסעזעג ןענייז עלעקנאי ןוא ןעלערעב טימ עק'ךורב

 ןופ ןעטימ םעד ט'רזח'ענ ליטש רעד ןיא ןעבָאה ןוא ?עקניוו ןעטייווצ םעד

 -ערעב ,וד העג, -- עק'ךורב טכַאמ -- "םינבכ םא , ."םלוע תרה םויה  םעד

 ןאקשיד הענ ,עלעקנעי ,וד ןוא ."םינבכ םא, !ַא--ַא--ִ א ;עמירּפ ,על

 "סיד עלעקנאי ,עמירּפ טהעג עלערעב ןוא ",..םינבכ םא, !ע--ע--ע (טנאקסיד)

 ,...טננילק םע ןוא רָאנעט ןייז טימ "טעדיולפעב , עק'ךורב ןוא טנאק

 "נוא טגניז ,רעטניהא דנעה יד רעמיצ ן'רעביא םורא טהעג לעטָאמ ןיילַא

 רעבָא ,העוו םהיא טוהט ,ךיז טכאד ,ץרַאה סָאד .טכַארט ןוא זָאנ רעד רעט

 -נייא ךָאנ ךיז ףראד ןעמ .םעד ןענעוו ןעטכארט וצ ָאטינ טייצ ןייק זיא סע

 ענעפָא ןַא ןעבענ ,םָארק ןיא טציז יז .ןעדעירּפוצ ךיוא זיא היח ,ןעיארטס

 -נוא ,ליטש רעטנוא טפלעה ןוא גנאזעג םעד וצ וצ ךיז טרעה זיוה ןופ ריהט

 יוזא ואוו ,ןעסיורד ןיא יז טקוק טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןעגניז זָאנ ן'רעט

 ,ןעקטָאמ רהיא ןערעה זיוה רהיא םורא ןעבילקרעפ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ לעיפ

 ....האנה ,האנה טוהט רהיא ןוא

 סָאװ -- הרבח ןייז וצ עקטָאמ טעדנעוװעג םיצולּפ ךיז טָאה -- רעדניק --

 ? ןעגניז רימ ןעלָאז "וניאטח ינּפמו  ןַא רַאפ

 רע טָאה םעדכַָאנ ךיילנ ןוא ?כימ טרעפטנעעג טָאה -- סעקסווָאזַאר --

 ,"וניאטח ינּפמו , סעקסווָאזָאר ןעמורב ןעמונעג

 ףיילנ עקטָאמ םהיא טָאה -- לחוש רעגיכלימ רעד ראפ טינ גיוט רע -- |

 .ןערָאװעג ןעניוושנא זיא ?כימ .,ןעבָארברעטנוא

 ןיא טָאה רע ,טוג רחעז זיא רע -- עק'ךורב טגָאזעג טָאה -- סעצטיּפ --

 .הברדא ,טרעה .גנודיילקעב ענייפ ַא ךיז

 ,ענ ,עלעקנאי ....ינ ,ינ--ינ : גָאז ,עלערעב ...ונ--ונ--ונ--ניאטח ינּפמו,

 --יאה : גנודיילקעב יד ,לעטָאמ 'ר ,רהיא ןוא ...םוב ,םוב ,םוה ,לכימ ...,ענ ,ענ

 ײ....יד--םָאדיא--אל

 .טגָאזעג עקטָאמ טָאה -- טינ גיוט סע --
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 ןייד גניז -- עמיטש רעגידנעכליה ןייז טימ עלערעב טכַאמ -- עטַאט --

 .ןערהָאי ַא רַאפ ןופ וניאטח ינּפמו

 .עקטָאמ טרעפטנעעג טָאה -- עלענהוז ;טינ רע גוט ָאד --

 -עגוצ םאזקרעמפיוא ךיז טָאה יז .היח ןעמוקעגניירא זיא טזיצ רעד ןיא

 ןעוו ןוא ,הרבח ןייז ןוא ןעקטָאמ רהיא ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טרעה

 טָאה ,"וניאטח ינּפמו , ןייק ןעסַאּפוצ טינ ךיז ןענעק ייז זא ,ןהעזרעד טָאה יז

 ,עפליה וצ ןעמוק וצ ייז עסָאלשעב יז

 לֶאז רעדמערפ א זא ,ריהט יד גידנעכאמוצ ,טגָאזעג יז טָאה --- עטָאמ --

 -עג ."וניאטח ינּפמו, ןעגירהָאי-ףניפ ראפ ןייד גניז ,עטָאמ -- ןערעה טינ יז

 עמיטש עמהענעגנא ץנַאג א טימ ןעגנאפעגנָא טָאה יז ןוא -- ? םהיא טסקנעד

 ,םַאט ....וניֵלג ,ונילג ,...םַאט ,םַאט ,םַאט .,...וניאטח ,וניאטח ינּפמו, : ןעגניז וצ

 -נעעג טינ טָאה יז  *,..,וִא ,יִא ,יִא ...ונצראמ ,ונצראמ ,ונצראמ .,.םַאט ,םַאט

 -ָאלעגסיורא זיא יז ןוא דנוק א ןיירא םָארק ןיא זיא טייצ רעד ןיא ?ייוו ,טגיד

 ! ךָאז עטונ ַא ,טגניז סָאד טא :געוװ ן'םיוא גידנעיירש ,םָארק ןיא ןעפ

 -יא ַא ,םייו יז ,םרחב יז טגערפ .ןָאהטעג לעכיימש א טָאה לעטָאמ

 רע זיא ןעטכענ ,וניאטח ינּפמו םעיינ א בָאה ךיא ,רעדניק .,סָאװ טָא ! ענעד

 ...רעדניק ,טרעה .טוג זיא רע זא ,ךיז טכאד ,ןוא ּפָאק ןיא ןעלַאפעגניירא רימ

 ךיז טָאה בראפ עטיור ַא ,טנערבעגרעדנַאנאפ םהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעגיוא יד

 ,טסורב ן'פיוא דנעה יד גידנעגיילפיורא ןוא םינּפ ןעסַאלב ןייז רעביא ןעסָאגוצ

 .ןעּפיל ענייז טנעפעעג רע טָאה

 -ייר ןעמונעג ךיז ןעבָאה עגידנעטעב ןוא עדנערעטיצ ,עדנערהיר רענעט ןוא

 דָאלק ןיא ןעסירעגסיורא ךיז ןעבָאה ייז זיב ,רעכעה רעהכאנ ,?יטשי רעהירפ ןעס

 ...רענעט עדנעסיירצרעה ןוא עגידרעמָאי ,עגידעג

 םינּפ םעד ,טרעטסייגעב ןעצנַאג ןיא ןעוועג רע זיא ,טגידנעעג טָאה רע ןעוו

 טָאה רע .טעצשילבנ זעוורענ ןעבָאה ןעגיוא יד ,רעייפ-םאלפ טנערבעג טָאה

 : עמיטש רעטנערעגפיוא ןַא טימ הרבח ןייז וצ טעדנעוועג ךיז

 -עג טינ .,..ןעטלַאהעגנייא רעבָא ....םענייא ןיא עלא ,ךאלרעדניק ,ונ --

 ; ליטש ,ליטש ,אנאיּפ ,ָאנאיּפ ,ָאנאיּפ ,עלענהוז ,עלערעב ....ףאלרעדניק ,ןעסיר

 ,לכימ ...ןעטלַאהעגנייא ,עשז-קנעדעג ,ןעטלַאהעגנייא "ןאקשיד, העג ,עפעשרעה

 .עמירּפ רימ טימ ,עק'ךורב ,וד ןוא ..,?כימ ,ןעסירעג טינ ,גנודיילקעב יד העג וד

 -- ןָאט רער זיא סָאד -- !ַא --ִא -- .עשז-טקנעדעג ,ךאלרעדניק ,ונ --
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 ןיא ,ןָאט ןעבלעז םעד ןיא רעטרעוו עטצעל ענייז טגָאזעגסיורא עקטאמ טָאה

 .,ןעגניז וצ ןעגנַאּפנָא טלָאזעג ןעבָאה יז ןעכלעוו

 ! יירד--ייווצ--סנייא ,ךאלרעדניק ,ונ --

 ינּפמו, -- ןעגנַאפעגנָא טָאה ןוא דנאה ן'טימ ןָאהטעג ךאמ א כָאה רע

 "וניאטח

 ןופ ןעגנילק ןעמונעג סע טָאה דלאב ןוא טּפאכעגרעטנוא טָאה הרבח יד

 .ןעמיטש ענעדעישרעפ ףניפ ערעייז

 -עצשרעפ ,ןרעיוא יד טּפָאטשרעּפ דנעה עדייב טימ עקטָאמ טָאה םיצולּפ

 -עגנוא ןעכילצעלּפ א ןופ יו יוזא ,םינּפ םעד טמירקרעפ ,ןייצ יד טימ טעמ

 ,פבימ ,שלַאפ ,שלַאפ ,שלַאפ :ןעיירש ןעמונעג טָאה ןוא ,גָאטהעװ ןעכילנהעוו

 .ןערָאװעג ןעגיוושנא ןענייז עלַא .,.! ?כימ ,רלאוועג ,שלַאפ

 ןייד זיא טָא ! ַא--ַא--א ? לכימ ,ןעמונעג וטסָאה ןָאט ַא רַאפ סָאװ --

 ס'עקטָאמ טָאה -- ונצראמ ונילג ,וניאטח ינּפמו : לָאמ א ךָאנ ,ונ ,?כימ ,ןָאט

 ,טגָאלקעג עמיטש

 .טעװעדלַאװעג סָאב ס'לכימ טָאה ,ונצראמ

 .עמיטש ס'עלערעב טנייוועג טָאה ,ונצראמ

 .עלעקנאי ןעגנולקעג טָאה ,ונאצראמ

 .עק'ךורב טרענודעג טָאה ,ונצראמ

 ,םָארק ןיא גידנעציז ,זָאנ ן'רעטנוא היח ןעפלאהעגרעטנוא טָאה ,ונצראמ

 עשינָאמרַאה ןיא ןעטכָאלפעג ןוא ןעגיוצעג ךיז ןעבָאה רענעט עלַא יד ןוא

 ,ןעשנעמ עלא יד גידנערעביוצעב ןוא ןעסיורד ןיא ךיז גידנעסייר ,ןעדרָאקקַא

 ,...זיוה ס'עקטָאמ םורא ןענַאטשענ ןענייז עכלעוו

 .טעיארטסעגנייא ןיוש ךיז ןעבָאה הרבח ןייז טימ ?עטָאמ

 ןוא גיצנוק יוזא טנעוואדעג טָאה לעטַָאמ .הנשה שאר ןעמוקעג זיא סע

 יו ןעסָאגעג ךיז ןעבָאה ?הוש רעגיכלימ ם'ןופ םיתב-ילעב יד זא ,גיצרַאה ױזַא

 -עיִציפא יד ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד ןעניוצעג טָאה ןענוואד ןייז ,סרעביב

 ךיז ןעבָאה ןוא ?הוש עגיכלימ יד ןיא זעמוקעג ןענייז עלעיפ עכלעוו ןופ ,ןער

 ,רעלטסניק ןעשידיא ןעכילנהעווגנוא ןערַאד םעד ףיוא טרעדנואוועג

 -ןעמוק ןוא ךאווש רהעז ןענוואד ן'כָאנ טלהיפעג ךיז טָאה רעבָא ?עטָאמ

 .גָאט ןעצנַאג םעד ןעגעלעגּפָא זיא ןוא טגעלעגקעװַא ךיז רע טָאה ,םייהא גיד
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 טימ ךָאנ טנעוואדעג הנשה שאר גָאט ןערעדנַא םעד רע טָאה ןעגעווטסעד ןופ

 .ןעטשרע םעד יוװ ,ץרַאה רהעמ טימ ,טסנוק רחעמ

 ןעצנַאג עד .ךַאווש סרעדנָאזעב ךיז טלהיפעג עקטָאמ טָאה רוּפכ םוי ברע
 סָאד טעיאועג ,ט'שלח'עג ,ןעגיוצעג טפארק ערעדנַאזעב ַא טימ םהיא טָאה גָאט

 | .טלעדניוושעג טָאה ּפָאק ןיא ןוא ץראה

 .ןעסעגעג טינ טָאה ןוא גיהטומנוא ןעוועג גָאט ןעצנַאג םעד זיא לעטָאמ

 "יטש ַא ןעמהענ לָאז רע ןעטעבעגנייא םהיא היח טָאה ןעטסאמרעפ ן'ראפ

 "עג ךיז טָאה רע ,טנעקעג טינ טָאה רע רעבָא ,טריבורּפ טָאה רע .ןהוה לעק

 .ךַאוש רהעז טלהיפ

 ,להוש ןיא ןהעג טלָאזעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו טייצ יד ןעמוקעג זיא סע
 .ןעלערעב ןייז טשנעבעג רעטָאפ ןייז ןופ גהנמ ןעטלַא ן'כָאנ טָאה עקטָאמ

 -עגרעדנַאנאפ ךיז טא היח .רהָאי טונ א יורפ ןייז טשניוװעג רע טָאה רעהכַאנ

 דלַאב ןענייז ייז ןוא ןערערט רָאאּפ א ןעזָאלעגסיױרא טָאה עקטָאמ טנייוו

 .להוש ןיא קעװַא

 טכיל ענעסקעוו עטרעדנוה .דנעקיטש ןוא סייה ןעוועג זיא ?הוש ןיא |

 ךיז ןעבָאה ייז ןופ ןוא ךאלּפעט ענעמייל ןיא ןעשיט יד ףיוא טנערבעג ןעבָאה

 ,ךעלגניצ עדנענערב ,עדנערעטיצ ,עלָאמש ,עגנַאל ,ןעטייז עלַא ןיא ןעגיוצעג

 .טפול רעטסערּפעג ,רעמהענעגנַאנוא ןא טימ ?הוש יד טליפעגנָא ןעבָאה עכלעוו

 ןעטכיולעב ללעה ןעבאה ןעּפמָאל ןוא רעטכיילגנעה עדנענערב עגילדנהעצ

 טכַאמעג ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעלטיק עסייוו ןיא ןעשנעמ עגירעיורט עלעיפ יד

 ,םיגהנמ עשידיא יד טימ טנַאקעבנוא זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ףיוא

 -םענעי ַא ןיא ןעשנעמ עטיוט ןופ הפיסא ןַא ןומ קורדנייא ןעכילקערש םעד

 | ,םנהיג ןעגיטלעוו

 רעדנעסיירצרעח ַא לעקניוװ א ןופ ץעגרע ןערעה ךיז טנעלפ זייוונעטייצ :

 .לעקניוו ןעטייווצ ַא ןופ ןייוועג א ןרעפטנע ךיילנ טגעלפ םהיא ןוא ץכערק

 יֵלַא רעיורג ַא ,רעדנעטס ַא ןָא דנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא טציז טָא

 -רעפ םהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד ,דרָאב עסייוו עטיירב עגנַאל ַא טימ ןַאמ רעט

 ןעניהטומנוא ןַא טימ רע טגָאז ,ּפָאק ןעטלַא ןייז טימ גידנעלקַאש ,ןוא טכַאמ

 ןיה רוגיפ עגנַאל ַא ךיז טלעקָאש ,דנַאװ ןייב ,ןעטרָאד ; םילהת לוק ן'פיוא ןונינ

 ,טעצכערק ןוא ,לוק ן'םיוא סעּפע טנניז ןוא סקניל ןוא סטכער ,קירוצ ןוא
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 -יק א ןיא רוניפ עטיירב ַא טהעטש ,דנַאװ םייב ,?עקניוו ןעטייווצ ןיא

 -ייוװ רעד ןופ .טרעמָאי ןוא דנַאוװו יד ּפָאק ןוא דנעה עדייב טימ טנָאיש ,לעט

 ,תוללי עכילנהעוועגנוא עכילקערש ךיז טרעה להוש רעשרעב

 -יימש ןעטכייפ ַא טימ עגינייא ,ןערעיצימִא עלעיפ ןעהעטש ריהט ןעבענ

 ,םינּפ טסנרע ןא טימ ערעדנא ,ןעּפיל יד ףיוא לעכ

 םוצ ךיז טרַאּפשענוצ ,ןָאנעבױא ,לעקניוו ַא ןיא טהעטש לעטָאמ ןיילַא

 ,חנוכ ןהֶא הלפת יד טגָאז רע רעבָא .הכז הלפת יד טגָאז ןוא דנַאוװ

 םהיא ייב טהעג עכלעוו ,הלפת רעדנאנַא ןופ טשימעג טרעוו הלפת יד

 יּפ לע תונעתהל םיביוחמ ונחנא יכ ונעדי הנהו,ע ,ןעצרַאה ןעפעיט ןופ סיורא

 טעב טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .ןעּפיל ענייז ןעשטּפעש -- "הבושתה ינוקת

 להיפ ךיא ,חכ ךימ ביג ,לערעטָאפ-ינעטַאט ,םלוע ?ש ונובר , : ץרַאה ןייז ךיז

 טעיאנ ץרַאה סָאד רונ ...טנייוו רע ןוא ,ךיז טעב רע ןוא "! ךַאװש יוזא ךיז

 עטסערּפעג יד ;רעקרַאטש טלעדניווש ּפָאק רעד ,רערהעט ןוא רערהעמ ץלַא

 טרָא ןעבלעז םעד ףיוא ץלַא טהעטש רע ןוא ,טגרעוו ןוא םהיא טקיטש טפול

 ײ,פ'רעטָאפ ,וינעטָאג ,חכ רימ בינ, : ןעּפיל יד טימ טצעי ןיוש טעשטּפעש ןוא

 -ענ ליטש לָאמ ַא טימ זיא םלוע רעד .טּפַאלקעגנָא שמש רעד טָאה םיצולּפ

 טָאה ןעמ .ןָאהטעג יירשעג ַא שמש רעד טָאה -- "! ןוראה תחיחּפ , ,ןערָאװ

 ,"ןעטייקגינייר , עכילטע ןעמונעגסיורא טָאה ןעמ ,שדוק ןורא םעד טנעפעעג

 ךיז טָאה םלוע רעד ,דומע םוצ ןעגנַאגענוצ ,ךיז גידנעלקאש ,זיא עקטָאנ
 ןעקטָאמ ןוא רעדנעקיטש ךָאנ ןערָאװעג ןזיא סע ,חרזמ םוצ ןָאהטעג קור ַא

 .ןָאהטעג ּפַאלק ַא רעטייוו טָאה שמש רעד .םעהטָא רעד שזא טּפאכרעפ טָאה

 ,דומע םורא טלעטשענמורא ךיז טָאה חרבח טעקטָאמ --

 -היפ ןוא דומע ןעבענ ךיז גידנעלעטש ,ךָאד ,ןעוועג זיא עקטָאמ ךאווש יוװ

 -רַאוװרע דלודעננוא טימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ לעיפ יוזא ךיז םורא גידנעכ

 ןייז ןָא ןעסעגרעפ יו יוזא ךיז רע טָאה ,"ירדנ ?כ, ,ס'עקטָאמ ,ןייז טעט

 עטסואוועב יד ןעגָאז ןעמונעג רע טָאה עמיטש רעסיז ןייז טימ ןוא טייקכאװש

 טָאה רע רעטייוו סָאװ ,"ירדנ ?כ, ןופ עווָאברַאקס עדנערהיר ,עלַאטנעירָא

 ,עמיטש ןייז ןעסָאנעג ךיז טָאה רעכייוו ןוא רעדנערהיר ָאטסעד ,טגָאזעג

 טקיצטנע רע טָאה רעקרַאטש ָאטסער ,טרעטסייגעב ךיז רע טָאה רהעמ אטסעד

 ,םלוע םעד טרעכיוצעב ןוא
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 -סיורא טָאה ןוא טייז ַא ןָא ןָאהטעג סיר א עמיטש ןייז ךיז טָאה םיצולּפ

 ,ץכערק ןעגירעזייה ,ןעטקיטשרעפ א סעּפע ןעזָאלעג

 יװ יוזַא ,חרבח ןייז ףיוא ןעקוק ןעמונעג ןעגיוא ענעקַארשוצ טימ טָאה רע

 ךיז טָאה רע .ןעגיוושעגנ טָאה הרבח יד רונ ,עציטש ייז ייב ןעכוז טלָאװ רע

 -ייז לוק רעד רעבָא ,רעטייוו ןעגָאז וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא חוכ א ןָאהטעגנָא

 רע .ענייז טינ רָאנ ,עשלַאפ ,עדמערפ ןעוועג סעּפע ןענייז רענעט יד ןוא רענ

 עגר א ףיױא זיא רע ןייצ יד טעמעצשרַאפ טָאה ןוא טגערעגפיוא ךיז טָאה

 עסיז ךילנהעוועג ןייז טימ ןוא ןָאט ןעניטכיר םעד גידנעכוז ,ןעבילבעג ליטש

 רע טָאה םיצולּפ ,"אנרדאד , :ןענָאז וצ ןעביוהעגנָא ןיוש רע טָאה עמיטש

 .ןָאהטעג שטיווק ַא טָאה עמיטש יד ,ןָאט םעד ןערָאלרעּפ רעטייוו

 חרבח ןייז ףיוא ןָאהטענ קוק ַא טָאה ,טלעטשענבָא רעטייוו ךיז טָאה רע

 -ניק, :טגָאזעג יװ ױזַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא עגיד'תונמחר עכלעזא טימ

 -סיורַא ךיז ןעבָאה ןערערט ייווצ "! עדנע וצ ןיוש זיא לעדעיל ןיימ ,ךאלרעד

 ,הרבח ןייז וצ ןָאהטעג ךאמ ַא רע טָאה -- "!םוה, .ןעגיוא ענייז ןופ טלעקייקעג

 -ויב טימ טּפאכעגנא ךיז רע טָאה םיצולּפ  ,?יומ םוצ רעגניפ םעד גידנעגיילוצ

 ן'םיוא ןעלַאפעג זיא ןוא ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז טָאה ,ןעצרַאה ן'ראפ דנעה עד

 ,ןעקור

 -ויר ,ןערעטנימ ןעמונעג םהיא טָאה ןעמ ,עכָאטַאמוס א ןערָאװענ זיא סע

 -נוא ןעגעלעג זיא לעפייפ עקטָאמ רעבָא ,זָאנ םעד ןעשטעווק ,ץראה סָאד ןעב

 -קָאד יִאווָאקְלַאּפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןערעיציפָא יד ןופ רענייא .ךילנעוועב

 -עגסיורא טָאה ןוא טכַארטעב םהיא טָאה ,ןעקטָאמ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,רָאט

 ,"נַאלש-ץרַאה ַא ןופ ןעברָאטשעג, : רעטרעוו עכילקערש יד טגָאז

 .יזרעשזד-וינ ,ןעקָאבָאה ,1905 ,ילוי
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 לעדעיפ יד

 .טלעיּפש ןוא לעדעיפ ן'טימ לעקניוװ ןיא טהעטש רע

 { םיוא רָאָאה עצרַאװש יד ,טערומשזרעפ ןעגיוא יד ,סַאלב םינּפ רעד

 "וצ ?עדרעב עקשטיניילק עקניצראװש סָאד ,ץנַאלג ַא טימ סָאנ ןרעטש
 ,טרעטנַאלּפ

 דנַאה עטכער יד ...סעגיד'הרוחש הרמ ַא ,סעניהטומנוא ןַא טלעיּפש רע
 ןוא ףױרַא וויסלואוונַאק ןוא ?ענש סענורטס יד רעביא טפיול קימס ן'טימ

 יד רעביא ןערעטיצ ןוא ןעכירק דנַאה רעקניל רעד ןופ רעגניפ יד } בָארַא

 רעד ףיוא טָא ןוא עמירּפ רעד ףיוא טָא ,רעװַאסַאב רעד ףיוא טא סענורטס
 וצ ךיז טרעה ןוא טקַאט םוצ סופ ןעטכער ן'טימ וצ טּפַאלק רע .,.רעטסניד

 פעדעיפ יד ןוא ,טצכערק ?לעדעיפ יד ןוא ..,רענעט יד וצ םירבא עלַא טימ
 -- ךָאיט -- ךָאיט -- ךָאיט : ןושל רהיא ףיוא ,רעגייטש רהיא ףיוא טגָאלק
 ןעלהעצרעד טלָאװ יז יו ,גיצרַאה ןוא קַאמשעג ױזַא ,דנערהיר ןוא סיז ױזַא
 ,ןעקילג ענעבָארגעב ןופ ,תורצ עכילקערש ןופ עטכישעג עגירעיורט עגנַאל ַא

 .ןעגנונפָאה ענעברָאטשעג ןופ

 פעּפמעל סעטרעכיוררעפ ,סעניילק ַא .לעקנוד בלַאה זיא רעמיצ ןיא
 עגידעפַאלש רֶאֶאּפ ַא טעטכיילעב ןוא לעשיט ןענידעקניה ַא ףיוא טהעטש

 ,ןַאוװיד ןעכייוו לָאמ ַא ,ןעטלא ןא ףיוא ךאל'םינּפ עטגידורברעפ ,עשרעדניק
 עלעגיוו א ;ָאטלַאּפ עטַאװ רענעסירענסױרַא טימ ןעצרַאװש ַא רעטנוא ןופ
 ,ןעכילקנערק א טימ יורפ ַא ןוא ,דניק סעגירהעי-בלַאה סעגידעּפָאלש ַא טימ
 ,עלעוויוא ןיילק ַא ןעבענ ,רעטלע ןעטמיטשעבנוא ןופ ,םינּפ ןעניטכיזדניווש
 | ,לעפעט ַא טרעייש סָאװ

 ,מֲאל ןעדנענערב םעד ןופ טייז רעד ייב ןעטָאש ןיא רע טהעטש ןיילַא
 ףיז טרעה ןוא טלעיּפש ,?עדעיפ רעד ןיא ןעצנאג ןיא ןָאהטעגניירא ,לעקניוו ןיא
 -נעּפָארט ךיז טסיגוצ םינּפ ןעסַאלב ןייז ףיוא ןוא רענעט עסיז ערהיא וצ וצ
 .ברַאפ עכילטיור ַא זייוו



 ןעבעל-רעלטסניק ןעשידיא ןופ 258

 .יירשעג א טימ טּפַאכעגפיוא עלעגעיוו ןיא דניק סָאד ךיז טָאה םיצולּפ

 קוק ַא זייב טָאה ,דניק םוצ םינּפ םעד ןָאהטענ רהעק ַא טָאה יורפ יד

 ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןָאהטעג ?עמרומ ַא סעּפע טָאה ,ןַאמ ן'פיוא ןָאהטעג

 ,לעּפעט סָאד טרעיישעג רעטייוו טָאה

 .ןעיירש ןעמונעג רעכעה טָאה דניק סָאד

 ןַאמ םוצ ,דניק םוצ ּפָאק םעד ןָאהטענ רהעק ַא רעדעיוו טָאה יורפ יד

 : טגָאזעג ץרַאה טימ טָאה ןוא

 טלָאװ שטָאכ רע ןוא ,גידנעיירש ךיז טסיירוצ דניק סָאד ,העז ,העז,

 -ַאט וצ ףיוא רעה ,דניק םוצ העג ,עשזדָאד ,עשזדָאד .טרָא ןופ ןערהיר ךיז

 "! טָאג רעטוג ,ןערעוו ןיוש וטסלָאז ביוט זַא ,לעדעיפ ןייד טימ ןעקיַאר

 ןעביוהעגנָא סָאװ רָאנ טָאה רע : טרָא ןופ טרהירעג טינ ךיז טָאה עשזדָאד

 םהיא טָאה ?עקיטש סָאד ; סעגיהטומנוא "?עקיטש , סעיינ א ןעלעיּפש וצ

 טינ ןוא דניק ןופ ןייוועג סָאד טינ טרעהעג טינ טָאה רע זַא ,ןעסירעגניה ױזַא

 | | ,יורפ ןייז ןופ דייר יד
 -וצ ךיז יז טָאה -- ,דלַאװעג -- .טגערענפיוא רהעמ ךיז טָאה יורפ יד

 ...ךימ רע טכַאמ ךילקילגנוא ; ?עדעיפ רעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו יו -- ,ןעירש

 -עוו רע לָאז טעיילקוצ זַא ,עשזדָאד ,עשזדָאד ? ןערעהפיוא וטסעוו ,עשזדָאד

 וצ ןעפָאלענוצ זיא יז -- יִא ,עשזדָאד ,ץרַאה ןיימ רימ טל?יופוצ רע יו ,ןער

 לערעיפ יד ,עציײלּפ ן'רַאפ ןָאהטעג ּפעלש ַא ןוא סעכ טימ ןעטניה ןופ םהיא

 -טנע זיא ןוא ,גָאטהעוװ ןעכילצעלּפ ַא סעּפע ןופ יװ ,ןָאהטעג שטיווק ַא טָאה

 ןעגיוא עדנעשטשילב ןוא ענעקַארשוצ טימ טָאה עשזדָאד .,ןערָאװעג ןעניווש

 ליוו יז סָאװ ,גנַאּפנָא ןופ גידנעהעטשרעפ טינ ,יורפ ןייז ףיוא ןעקוק ןעמונעג

 : .םהיא ןופ

 ייב גידנעסייר ,ןעירשעג יז טָאה -- גידנעיירש ןעסירוצ רעוו ךיא --

 ןערעוו רוטּפ זומ ךיא ,ןיינ .סנייז ףיז טוחט רע ןוא -- ,לעדעיפ יד םהיא

 ,גונעג ...ןעכערבוצ יז לעו ךיא .ףוס ַא ןעכַאמ זומ ךיא ; ?עדעיפ רעד ןופ

 ! רעגָארטרעבירא טינ ןיוש סָאד ןעק ךיא ,גונעג ,גונעג

 -ניק טעמב ,ןעבייוו ַא טימ רהיא ייב ןעטעבעג ךיז רע טָאה -- ,היח --

 ,ריד טימ ןזיא טָאג -- .ןעקָארשוצ ץלַא רהיא ףיוא גידנעקוק ,לוק ןעשרעד

 .ץרַאה סָאד ןעסעסיוא ךָאנ ךיז וטספרַאד סָאװ וצ ,גָאז ? וטסליוו סָאװ

 =- ענימ רעדנעסייב ַא טימ טגָאזעג יז טָאה -- ! ןעסעסיוא ץדַאה סָאד =
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 -ליוװ ךילקילנ ,ךימ סע טסעוװעלאשז וד יוװ ,יִא ! רימ וצ טסיב וד טוג יוז

 ,דנעה ערהיא ןופ לעדעיפ יד ןעזָאלעגסױרַא טָאה יז) ? אי א ,ןעכַאמ ךימ וטס

 טצעזעג ךיז טָאה ,סיוש ן'פיוא ךיז וצ דניק ענידנענייוו סָאד ןעמונעגסױרַא

 טסורב יד טרַאּפשעגנײרַא סעכ טימ טָאה ןוא ןעוויוא ןעבענ ?חוטש ַא ףיוא

 ןיא עשודָאד .ןערָאװעג ןעניושטנע זיא דניק סָאד .?יומ ןיא דניק םעד

 ןַא טימ ןוא דנעה יד ןיא ?עדעיפ רעד טימ ץַאלּפ ןעבלעז ן'םיוא ןענַאטשעג

 ,(ּפָאק םענעזָאלעגבָארא

 "ייב ןעבלעז םעד טימ טגנָאזעג רעטייוו היח טָאה -- אקירעמַא ןיא --

 םהיא טעוװ ןעמ ,סעװָאטַאק ַא ,ןעטליגבָא םהיא ןעמ טעוװ -- ןָאט ןעדנעס

 האנ ןעמ ןעק ואו !רעמזעלק רעד עשזדָאד סַאּפש ַא .ןעגעגטנע ןעפיוק

 ןיוש ךָאד זיא ָאד !רעמזעלק רעד עשזדָאד יו ,המהב ַאזַא ,דרעפ ַאזַא ןהעז

 ןעמעלַא ייז טָאה הפנמ ַא ...עלַא ,..ןעברָאטשעגסיױא ,רעמזעלק ןייק ָאטינ רָאג

 ץנַאג ףיוא רעמזעלק ןייא ןעבעילבעג זיא דרעפ רעד עשזדָאד רָאנ ,ןעמונעגוצ

 .קַאּפ ןוא קַאה טימ לעביטש יד םייה רעד ןיא ןעמ טפיוקרעפ ונ .,ַאקירעמַא

 .ןערעוואוצנא טינ האיצמ יד ,אקירעמַא ןיא רעכיג ,רעכיג טרהָאפ ןעמ ןוא

 ונובר ,ריד ףיוא ןעבעל ַאזַא ,ןייפ רהעז ,ןייפ ,טרהיפעגסיוא רע טָאה רעטציא

 .ןעּפילכ וצ ןעביוהעגנָא טָאה יז .רעדניק עניימ ןוא רימ ץוח ,םלוע ?ש

 -בִא ךיז ןעבָאה ןעניוא ענייז ןיא ןוא ןָאהטעג קוק ַא רהיא ףיוא טָאה רע

 -טרעצ ןוא טייקסטוג ?עיפ ױזַא ,רהיא וצ תונמחר ?עיפ ױזַא טלענעיּפשעג

 | ,טייקביל

 -- לֹוק ןעשרעדניק ,ןעכייוו ןייז טימ ליטש טנַאזעג רע טָאה -- ,היח --

 טימ לע ףיא ,ןעבעל ַא ָאד ןעשנעמ ךָאד ןעכַאמ סע  ,רָאנ ךיז גיהורעב

 .ןערעגנוח ןעזָאל טינ אמתסמ ךיד לע ךיא ,ןעכַאמ ךיוא ףליה ס'טָאג

 זופ ןערהערט יד לעברַא ן'טימ גידנעשיוו ,טנַאזעג יז טָאה -- ,ךאמ --

 . טייצ טנעידרעפ לעיפ סעּפע ןיוש טסָאה ? טינ וטסכַאמ םוראוו -- ןעגיוא יד

 -עג וטסָאה ,ָאד ןענייז רימ ןַא ,טייצ רהָאי א ןיוש ? אקירעמַא ןיא טזיב וד

 עכילטע ערעזנוא ןופ ףוס ַא זיא דלַאב ,רַאנ ? ַא ,טנעס א ןענעידרעפ טפורּפ

 טלָאמעי וטסעוו סָאװ ןוא ,ךָאװ א ךָאנ ,ךָאוו א ךָאנ -- םייח רעד ןופ ןעשַארג

 -ַאפ רעטייוו ךיז טָאה יז ! ןעבעל אזא וצ זיא העוו ןוא ךֶא זַא יִא !? ןָאהט

 | .טנייוװועגרעדנַאנ

 ,ןעמוס ןעגרָאמ לָאז ךיא זַא ,רעטַאעהט ןיא טגָאזעג רימ טָאה ןעמ --
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 -עגסיורַא רע טָאה -- ,עינַאּפמָאק ןיא ץַאלּפ ַא ןעבענ רימ ןעמ טעוװ רשפא

 ,יורפ ןייז ףיוא גידנעקוק ,ארומ טימ יוװ ןוא ?יטש בלאה טדער
 ךיז גידנעּפַאכנָא ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ,רעטאעהט ןיא רעטייוו --

 ַאזַא ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו יו ,רוטּפ ןעמ טרעוו יוװ ,העוו יִא -- ,ּפָאק ן'רַאפ

 ןעמ טָאה גונעג !ּפָאק ןופ ןענָאלשסױרַא סע טסלָאז וד ,?זמ-םילש ! דרעפ

 וד .טינ ןעטרָאד ךיד ףרַאד ןעמ ,רהָאי ץנַאג ַא זָאנ ן'רַאפ טרהיפעג ךיד

 ןעטרָאד ךיד ןעפרַאד ייז ! ?זמ-םילש ַא ,טשינ-רָאנ קיטש ַא ,עקילַאק ַא טזיב

 העג ,ןעטייברַא העג .ּפָאק ןופ ןעגָאלשסױרַא סע טסלָאז וד 4 טסרעה ,טינ

 ריד !העג ָאט ,ןעראגיס ןענרעל ךיד ל?יוװ שריה ןמלק ,ןערַאגיס ךיז ןערעל

 ריד טָאה םייה רעד ןיא ,רעמזעלק ַא אקירעמַא ןיא ןייז טלָאװעג ךיז טָאה

 טייל .ןערָאניס ןעטייברַא העג ! חומ ן'טימ ןָא געל ָאט -- ,טסַאּפעג טינ

 | .ןעבעל א ךיוא םעד ייב ןעכַאמ

 ,ןָאהטעג לעכיימש א רעטיב טָאה רע

 -רַא ןהעג ןיוש ךיא ןומ ,רעמזעלק ַא עקילַאק ַא ןיב ךיא ןעוו ,עי --

 ,היח ,ריד גָאז ךיא ןוא טרעהענ ךיוא ייז בָאה ךיא רעבָא ; ןערַאניס ןעטייב

 ,ןעזָאל ךימ רָאנ ייז ןעזָאל ..ךיא טינ ןוא ,סעקילַאק ןענייז ייז זַא

 טסייה סָאװ ,ןעזיוועג ייז ךיא טלָאװ ,ןעזָאל ךימ רָאנ ייז ןעזָאל ? היח ,טסרעה

 -רעפ ַא טימ טדערעג רע טָאה -- } עקילַאק ַא רָאנ ןיוש ,צדצ-צ  ...ןעלעיּפש

 רָאג ןיוש ןעק ךיא ...רעמזעלק סיוא רָאג ןיוש --- ?היפעג ןערעטיב ןעטקיטש
 -עג ,לעדעיפ יד ןעברָאטשעג ,סיוא ,סיוא ..ןעטלַאה טינ ?עדעיפ ןייק

 ןיוש זיא עשזדָאד ,רעמזעלק ןענייז ייז ...רעמזעלק רעד עשזדָאד ןעברָאטש

 ךיז געל ,עשזדָאד ,וד .סנייז טלעיּפשעגבָא ןיוש טָאה עשזדָאד ,עקילאק ַא

 ,ןעסיוו סָאד ךיא לעװ ןעגרָאמ -- ...ױזַא בוא ,היח ,ױזַא ביוא ,.ןעמַאלש

 סיוא ,דנַאװ רעד ןָא ּפָאק זיא ,ץַאלּפ ןייק טינ ןעגרָאמ געירק ךיא ביוא

 ױזַא אמתסמ ,דנַאװ רעד ןָא ּפָאק ,?עדעיפ סיוא ,רעמזעלק סיוא ,עשזדָאד

 ! קע ןַא טימ השעמ א ,טרעשעב

 ,לעמערק-רַאניס ןיילק ַא ןיא ןעסעזעג עשזדָאד זיא םורַא ךָאװ ַא ןיא

 ךיז גידנעסינבא ןוא שריה ןמלק ןַאמסדנַאל ןייז ייב ,טירטס רעטסעה ןיא

 -רַא יד .,רעטעלב ענירג ןיא קַאבַאט םעד טלעקיוועג רע טָאה ,סייווש טימ

 טגעלפ סָאװ ,ראנוס רעדעי ;טרָא ןופ ןעגנַאגעג טינ םהיא ייב זיא טייב

 ,לעקעלפ רעטרַאה א יװ ןעוועג זיא ,דנעה ענייז ןופ ןעמוקעגסיורא
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 םהיא הימ עטסערג יד ןעבעגעג ךיז טָאה שריה ןמלק ןַאמסדנַאל ןייז

 -ניפ ענעמייל טימ ןעטלודרעפ ַא ןערעל הענ רָאנ ,טײברַא יד ןענרעלוצסיוא

 טנעקעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעגניפ עבלעז יד ןַא ,סָאד ןיא גידריווקרעמ ! רעג

 ןעוועג ןענייז ,לעדעיפ ַא ןופ סענורטס יד ףיוא גיצנוק ןוא ךייוו ױזַא ןעניוב

 ...רַאגיס ַא ןעכַאמ םייב ךעלקעלפ עפייטש יוװ

 .טייברַא רעד ייב רעבעל םעד ןעמהענ םהיא טנעלפ שריה ןמלק ןוא

 ןייפ רהעז ,ןייפ ...? טײברַא ןייד זיא סָאד ,עשזדָאד ,העז ,העז --

 טגעלפ -- ןעכיור םהיא ריכורּפ ,ַאנ .קיטנַא ןַא רָאנ טרעכיור ,טליפעגסיוא

 עשזדָאד ,רַאגיס םעד םהיא גידנעגנַאלרעד ,ןעדנעוו םהיא וצ ךיז שריה ןמלק

 ,ליומ ןיא ראגיס םעד ןעמהענ םינּפ ןעוויאַאנ ןוא ןעשירַאנ ַא טימ טגעלפ

 ןמיס ןייק רָאנ ,ןעטמערק עֶלַא טימ םהיא ןעקשטָאמס וצ ןעביוהנָא טנעלפ

 ,ךיור ןופ

 ,רעכערברעפ ַא יוװ ןעניוא יד ןעזָאלבָארַא טנעלפ ,ןערעוו טיור טגעלפ רע

 ' .ןעגייווש טגעלפ ןוא

 וטסרעכיור םורָאװ -- ,שריה ןמלק רעטייוו ןעדער טגעלפ -- ,ונ --

 רשפא ,םהיא ןיא דרעפ רֶאֶאַּפ ַא ןייא ןַאּפש ,רעקרַאטש היצ ? טינ םהיא

 ,עשזרָאד ,עשזדָאד ,יִא !ךיור ַא ןעהיצסױרַא םהיא ייב ןענעק ייז ןעלעוו

 טסליוו וד ,קסנימ ןיא טזיב וד זַא ,םינּפה טסניימ וד ; ךיז וטסכַארט סָאװ

 ; ריד ןופ תילכת רעד ןייז טעװ סָאװ ; טייברַא רעד וצ ןעבעגבָא טינ רָאג ךיז

 .רעדניק טימ בייוו ַא ךָאד טסָאה וד

 סָאד ;ּפיר ןעטעבעיז ןיא ןעשזדָאד ןעכעטש ןעגעלפ רעטרעוו עזעיד

 ,ןעלהיפ טנעלפ רע ; ןענייוו וצ ןוא ןעמעלק וצ ןעביֹוהנָא םהיא טנעלפ ץרַאה

 ןיא ךיז טנעלפ רע ןוא ,הבוט ןייז טניימ רע זַא ,טכער טָאה שריה ןמלק זַא

 ןוא תובשחמ ערעדנַא עלַא ןעפרַאװסױרַא טעוװ רע זַא ,ןערעוושרעפ ןעצרַאה

 -- לעדעיפ סיוא ,לעדעיפ גונעג -- .טײברַא רעד וצ ןָאהט םהענ ַא ךיז טעוװ

 ,ךאלרעדניק יד ףיוא ,ן'היה ףיוא ךאבענ תונמחר ַא -- ןעטכַארט רע טנעלפ

 רע ןוא -- תילכת ןייק ןיא ױזַא .טייברא רעד וצ ןעמהענ ךיז זומ ןעמ

 טנעלפ ןוא קַאבַאט טָאלב סָאד ךיז ןעבענ ןעטיירּפשסיוא ןעמהענ טגעלפ

 .רַאגיס ן'ראפ קַאבַאט ףאלקיטש עגיצנייא ןעביילק וצ ןעפיוה ןיא ןעביוהנָא

 א .טוהט רע סָאװ ןוא זיא רע ואוו ןעסענרעפ רע טנעלפ רעבָא דלַאב

 ,ןעמהענמורַא יו סעּפע םהיא טגעלפ ?עמערד רעסיז

= 
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 ן'טימ טהעטש רע ,רענעט עסיז ןע'םולח ךיז םהיא טגעלפ לעמערד ןיא

 ַא ןהֶא סיורג ,סיורג זיא םלוע רעד .טלעיּפש ןוא רעטַאעהט ןיא לעדעיפ

 ,קסנימ ןופ יד רָאנ ,היח עסַאלב ,עקנארק יד טינ ,היח .גערב א ןהֶא ,רועיש

 ,ךאלרעדניק ערעסערג 2 ערהיא טימ תחנ ןופ עדנעלהַארטש א ,ענהעש ַא

 ייוצ ערהיא טימ תחנ ןופ עדנעלהַארטש ַא ןוא םלוע םעד ןעשיווצ טהעטש

 ןייז וצ וצ ךיז טרעה ןוא םלוע םעד ןעשיווצ טהעטש ,ךאלרעדניק ערעסערג

 רמנוא ןַא ,סענעגייא ןַא סעּפע טסוג טימ ,גיצנוק טלעיּפש רע .?עדעיפ

 ׁשזַא ךיז ןעביוה םלוע םעד ייב רעצרעה יד ,ןערעטיצ רענעט יד .סעניהט

 .ןעלעיּפש וצ טרעהעגפיוא טָאה רע .,טצָאלעגסױא ןעניוא יד ,תולעּפתה ןופ

 ,רעט'םס'רעפ ַא יו וצ םהיא וצ טפיופ שריה ןמלק .ָאוַארב טּפַאלק םלוע רעד

 היחמ טושּפ ךימ טסָאה וד ,לערעדורב : סיוא טיירש ןוא םורַא םהיא טמהענ

 .ירעכַאמ ןערַאגיס ַא ריפ ןעכַאמ טלָאװעג ךיד בָאה ךיא ןוא ; ןעוועג

 ןָאהטעג שיור ַא םיצולּפ טָאה --4 רַאגיס ַא טכַאמעג ןיוש וטסָאה --

 ,ֿפָאק םעד ןָאהטעג רהעק ַא ןוא ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה רע רעוא ןיא םהיא

 םינּפ ןעניהטומטוג ןעסַאלב ןייז טימ שריה ןמלק ןענאטשעג זיא םהיא ןעבענ

 | .ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ַא טימ ןוא

 טָאה ןוא ,טלעמַאטשעגסױרַא ףָאלש ןופ יו עשזדאד טָאה -- ,אה --

 ,ןעפיוה ןיא םהיא ייב ןענעלעג זיא סָאװ ,קַאבַאט םעד ןעגעלניירַא ןעמונעג

 ,םהיא ןעלקיוו ןוא טאלב ןיא

 ַא סעּפע טָאה ,סעציילּפ יד טימ ןָאהטעג שטעווק ַא טָאה שריה ןמלק

 .טײברַא ןייז וצ קעװַא זיא ןוא זָאנ רעד רעטנוא ןָאהטעג לעמרומ

 .םיהַא קעװַא טנעלפ רע ןעוו ,רחוא 6 ןעבעלרעד םיוק טגעלפ עשזדָאד

 רהיא ןעבענ ; לעדעיפ רעד ייב ןעהורסיוא ךיז ?עסיבַא רע טנעלפ ןעטרָאד

 ,םלוע רעדנַא ןַא ןיא רָאנ סעּפע ןעלהיפ ךיז רע טגעלמ

 ,רעגניפ ענעמייל יד טימ רעטלודרעפ רעד עשזדָאד טינ זיא סָאד ,ןיינ !

 -- עקרָאטס ןיא ןע'שריה ןמלק ייב ךאלקעלפ עטרַאה קַאבַאט ןופ טכַאמ סָאװ

 טנעלַאט רעד ןעמעוו ,רעלטסניק א ,זָאוטריװ ַא ,עשזדָאד רעדנַאנַא זיא סָאד

 טהעטש היח ואוו ,רעמיצ ןעלעקנוד-בלַאה ןעגנע םעד ןופ ןעסירעגקעװַא טָאה

 ; דניק סָאד טסורב ן'טימ טעמרָאק ןוא עלעגעיוו ן'רעביא ןעניובעגרעביא

 ,ןעגיוא עיולב טימ ךאלרעדניק עקנינהעש --- ן'עקנישַאב טימ עק'ךורב ואוו

 עגָאלדַאּפ רעד ףיוא ןעלעיּפש -- עסעוורָאב ןוא ךאלדיילק ענעסירוצ ןיא
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 רָאנ ,ךיוה טעה ,רעמיצ ןופ ,טייוו ,טייו טצעי טבעווש רע .ןעוויוא ןעבענ

 ןעבעוורעפ ןוא ,ךיז ןעטכעלפ ןוא ךיז ןעסינ ןעטרָאד ; טלעוװ רעדגַא ןַא ןיא

 רענעט עשלעמיה עלַא יד ןוא ,ןעידָאלעמ עסיז ןיא רענעט ענעדעישרעפ ךיז

 ,ךיוה ,ךיוה לעדעיפ רעד ןופ ןוא ?עדעיפ רעד וצ המשנ ןייז ןופ ךיז ןעהיצ

 | | ...םייוו ,טייוו

 ,טרעטנָאלּפוצ ןוא ןעפרָאוװאוצ ּפָאק ן'םיוא רָאָאה יד ,ןענערב ןעגיוא יד

 רעביא ךיז ןעביוה קימס ן'טימ דנַאה יד ; רעייפ םַאלפ -- םינּפ רעסַאלב רעד

 ...טדער ןוא טדער לעדעיפ יד ןוא בָארַא ןוא ףיורא סענורטפ יד

 רהיא טָאה עמירּפ יד ,ענורטס עבָארג יד ןָאהטעג םורב ַא טָאה טָא

 ישעיּפרעפ ךיוא ךיז סעּפע טָאה ענורטס עניד יד ,ץפיז א טימ טרעפטנעעג

 וצ ןָא לָאמ ַא טימ עֶלַא ייז ןעביוה טָא ןוא ...ךָאיט ,ךָאיט ,ךָאיט : טעשט

 טוהט היח זַא ,טוג ױזַא ,טוג ,רעכייוו דלַאב ,הזנור טימ ,זייב רעהירפ ,ןעדער

 ךילקילג ַא סױרַא טמוק ןעּפיל ערהיא ףיוא ,ןעשזדָאד וצ ּפָאק רהיא רהעק ַא

 ּפָאק ןיא ןוא ,םהיא וצ טייקסטוג אזא ךיז טסיגוצ ץרַאה רהיא ןיא ,לעכיימש

 ןעדייס ,ןייז ןעלַאפרעפ טינ ןעק רמזדילכ אזא ,ןיינ , : חשחמ ַא ןיירַא טמוק
 ."ןעקע ךיז לָאז טלעוו יד

 ייב ןעטייברַא וצ ןעניוהעגנָא טָאה עשזדָאד טייצ ,היח זיא טּפיוהרעביא

 ןעלעיּפש וצ ןערעטש טינ םהיא טגעלפ יז .םהיא וצ טוג ןערָאװענ ,ןערַאגיס

 שטָאכ רע זָאל ,טײברַא גָאט ןערעווש א ךָאנ, .רעהירפ יו ,לעדעיפ ן'פיוא

 ןעגינעגרעפ ןייק רע ןעק םשח-ךורב הליכא ןופ ; ןעבָאה "ןעגינעגרעפ , םעד
 רע טעװ טייצ רעד טימ זַא ,טפָאהעג עקַאט יז טָאה םעד ץוח ."ןעבָאה טינ

 ..ףליה ס'טָאנ טימ ,טלָאמעי ןוא ,עינַאּפמָאק א ןיא ץַאלּפ ַא ןעגירק טראפ

 -קעװַא לָאז עשזדָאד זַא ,ןע'תמא רעד ןיא ןעסייר העירק ךָאד ףראד טלעוו יד

 טָאה רע םש ַא ראפ סָאװ ,עשזדָאד סעװָאטַאק ַא סעּפע ..,לעדעיפ יד ןענייל

 םיריבג ןוא םיצירפ עטסערג יד ייב ,סעװָאטַאק ַא ..,םייח רעד ןיא טָאהעג

 קַאז א ןעמהענ טינ םחיא רַאפ ןעטלָאװ ייז זַא ,ןעמהענסיוא ױזַא רע טגעלפ

 טינ ךיוא ןיא רעכלעוו ,?לָאיפאפ ?רעב עטַאט רהיא וליפא ,סעלעביצ טימ

 טעװ ן'עשזדָאד ןופ זַא ,ןענָאז ךיוא טנעלפ ,רעמזעלק רעסָאװ יבא ןעוועג

 ןעוו ,ךילקילג ױזַא טלהיפעג ךיז יז םָאה עקַאט רעבירעד .טייל ַא סיױרַא

 ,תורצ ףיוא טצעי זיא רע רשאב , .טַאהעג הנותח רהיא טימ טָאה עשזדָאד

 עלייוורעד ,רהעמ ןענעקעב ךיז ,ןענירגסיוא ךיז טעװ רע ,ןעבעג טָאג טעװ ,ונ
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 ."ןייז ןעלאפרעפ טינ טעוװ רע ןוא ,ןערַאגיס ןופ ןעבעל ַא ןעכַאמ רע טעוו

 "עג טינ יז טָאה ,ןעשזרָאד ייב ןעגנַאנעג יא סע יװ ,טייברױַא רעד ןופ

 זיב ,שדוח ַא ןעמהענ זומ סע זַא ,םגָאזעג רהיא טָאה שריה ןמלק ; טסואוו

 ייווצ רָאנ זיא התע-תעל ,הכָאלמ-5עב לעקיטש ַא ןערעוו טעוװו עשזרָאד ןענַאװ

 יייםוג טָאג זיא שדוח ַא זיב ,טיײברַא רעד ןיא זיא עשזרָאד זַא ,ןעכָאװ

 .ן'עשזרָאד ןעטסיירט יז טגעלפ ןעטונימ עבלעזַא ןיא

 -- ןעטסיירט םהיא יז טנעלפ --- ,עשזרָאד ,בָארַא טינ ךיז ייב לַאמ --

 ןערעגלַאװ וד יוװ רעמזעלק עכלעזַא ,טינ ךָאנ ךיז טקע טלעוו יד ,עשָאקשינ

 ,ןענירגסיוא ?עסיבַא ךיז וטסעוו טייצ רעד םימ .ןעסַאג יד ןיא טינ ךָאנ ףיז

 ןהעז ךָאנ ןעלעוו רימ זַא ,ןהעז טסעוו וד ןוא ןעטייל טימ רהעמ ךיז ןענעקעב

 .ןייז טוג ץלַא טעװ סע ןוא ,ןערַאגיס ןענרעלסיוא רָאנ ךיז ערַאטס .תחנ

 ירעד טגעלפ רע .ןעשזדָאד ןייז היחמ טושפ ןעגעלפ רעטרעוו עזעיד

 8 ןעדניצנָא ךיז טגעלפ ןעגיוא יד ןיא ; המשנ עיינ א ךיז ןיא סעּפע ןעלהיפ

 : טגערעגפיוא ןעגָאז טגעלפ רע ןוא לערעייפ

 דנעה יד ;טשינ רָאג זיא סע זַא ,היח ,ךָאד גָאז ךיא זַא ,סייוו'כ ---

 ןעק לעדעיפ יד רָאנ ,לעדעיפ יד טֶא .טיײברַא רעד ייב טינ רָאג ךיז ןעבייה

 ןעלעיּפשסױא ריד ךיא ?עװ לעדעיפ רעד ייב טֶא .סיפ יד ףיוא ןעלעטש ךימ

 ןעסָאגעגבָא ךיא רעוו ןערַאניס יד ייב ןוא ,טרעטַאמרעפ טינ ךַָאז עטסרעווש יד

 | .טשינ רָאג -- ? סָאװ ןוא ,סייווש טימ

 ייּפש ַא רעטציא ךָאנ ךיא טכָאװ ,תלוכיב ןייז לָאז ךיא ןעוו ,היח ,יַא

 .ינַאּפמָאק ַא סעּפע ןעכוז ןעגנַאגעג רעדיוו טלָאװ ןוא ןערַאניס יד ףיוא ןָאהטעג

 ַא ןערעפטנע םהיא היח טנעלפ -- ,תלוכיב ןעוועג טסלָאװ וד ןעוו --

 ןעוועג טסלאװ וד זַא ,ןעוועג טלָאװ סע סָאװ עלַאמ -- טנערעגפיוא לעסיב

 ןיא ןערעוו ןעסירעגסיוא טפרַאדעג טינ ךיוא וטס;ָאװ ,םייה רעד ןיא רעטציא

 זיא ןעמ ןוא אקירעמַא ןיא ןיוש זיא ןעמ זַא ,זיא הרצ יד רעבָא ,אקירעמַא

 "יס זיא .ךיז טכַאמ סע סָאװ ,ןָאהט ןעמ ףרַאד ,תורצ ףיוא םשה'ךורב ןיוש

 "עג טינ יבַא ,ךאז רעדנַא ןַא זיא -- ךַאז רעדנַא ןַא זיא ,ןערַאגיס -- ןעראג

 ןעפרַאוו וצ ןערהעלק טינ וטסרָאט טונימ ןייא ? עשזדָאד ,טסרעה .טרעגנזה

 ןעפיוק וצ סָאװ רַאפ ןייז טינ ןיוש טעוו דלַאב זַא ,טינ סעגרעפ ; ףפיײברַא יד

 .לעטיורב ַא

 זָאל -- .ןעצרַאה ןץפיוא ןערעוו גיהטומנוא רעדעיװ !של8 טטשודָאד
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 -הענ רעדעיוװ ךיִז טנעלפ ןוא ,טקיטשרעפ ןעדערפיױרַא רע טנעלפ -- ױזַא ןייז

 .לעדעיפ רעד וצ ןעמ

 סלַא רהעמ ,היח סְלַא רהעמ ןעמַאטשרעּפ םהיא טָאה ?עדעיפ יד ןוא

 ױזַא ןעגָאלקעב םהיא טנעלפ יז ןוא .ןעשנעמ ערעדנַא ןוא שריה ןמלק

 ,עצנַאג ןיא ךיז גידנעסיגוצ ןוא גידנרעטיצ ,דנעסיירצרעה ױזַא ,גירעיורט

 ,ץרַאה סָאד ןעמוטשרעפ טגעלפ ן'היח ייב זַא ,רענעט לעטרעיפ ןוא עבלַאה

 .ןעגיוא יד ןופ רהערט ןעסייה ַא ןעשיװבָארַא יז טנעלפ דייהרעליטש ןוא

 4 לא *

 ןעביוהעגנָא טָאה עשזדָאד טייצ ןעכָאװ 6 עצנַאנ קעװַא ןיוש ןענייז סע

 -גרע םעד ראפ גונעג ןיא טייצ יד .ןערַאניס ןע'שריה ןמלס ייב ןענרעל וצ

 ,רַאגיס "ןעשיטייל , א ןעכַאמ וצ יוז ,ךיז ןענרעלוצסיוא םוא ,גנילרהעל ןעטס

 טָאה שריה ןמלק ."ךאלקעלפ , ענייז ץְלַא טכאמעג רעבָא טָאה עשזדָאד

 טריבורּפעג ןיוש טָאה רע .םהיא טימ ןָאהט וצ סָאװ ,טסואוועג טינ טושּפ

 רעבָא ,טלעדיזעג יא ,רסומ םהיא טגָאזעג יא ; ןעזייב טימ יא ןעטוג טימ יא

 ןעסעזעג ךיז זיא עשזדָאד .סעקנַאב ןעטיוט ַא יו ,ןעפלָאהעג םהיא טָאה סע

 ןיא ?עדעיפ רעד טימ ךיז גידנעלעטשרָאפ ,ט'םולח'רעפ טייברַא רעד ייב

 רעכייר רעד ןופ רעט'רוכש'רעפ ַא ,רעכילקילג ַא רעצעלפ ענעדעישרעפ

 ...עיזַאטנַאפ

 -כארט וצ טינ ןוא חוכ ַא ךיז ןָאהטוצנָא טריבורּפעג לעיפ ןיוש טָאה רע

 ףיוא טָאה רע .ןעטכארט אקוד םהיא ךיז טגעלפ סיעכהל ףיוא רעבָא ,ןעט

 ...עיזַאטנַאפ יד ןייז חצנמ טנעקעג טינ לַאפ ןייק

 יד טהענ םהיא ייב טכעלש יוװ ,טסואוורעד ךיז הוח טָאה םייה רעד ןיא

 ירעפ טנעלפ םהיא ייב ןוא .,ןעדַאי ,ןעשזירג םהיא טגעלפ יז ןוא ,טײברַא

 סָאװ .רעמוטש ַא יװ ,ןעגייווש ,ןעגייווש טנעלפ רע ןוא ץרַאה סָאד ןעמעלק

 רע ..,? ייז רַאפ ןעזייו ןוא ץרַאה סָאד ןעמהענסױרַא ?ןָאהט רע לאז

 ייז טנעלפ ,סיוש ן'פיוא ךיז וצ ן'עקנישַאב טימ ןעק'ךורב ןעמהענ טנעלפ

 טציא רע טָאה לעדעיפ ן'פיוא .ייז ןעשוק ,רָאָאה יד ןעטעלג דייהרעמוטש

 ןיא ן'היח ןענניירבוצניירא רהעמ טינ ךָאנ םוא ,ןעלעיּפש וצ טָאהעג ארומ

 סע ואוו ,דנַאװ ן'םיוא קילב א ןָאהט ףרָאװ א רע טנעלפ זייוונעטייצ .סעכ

 ,דמעה ןעטלַא ןא םענייז טימ טקעדעגרעבירא ,לעדעיפ יד ןעננַאהעג זיא
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 ,עלעגעיוו ןייב רעדָא ןעוויוא םורַא ןעדַאּפ טגעלפ עכלעוו ,ן'היח ףיוא רעהכאנ

 טימ ןעק'ךורב ךיז וצ ןעקידדוצ טנעלפ ,ןעניוא יד ןעזָאלּפָארַא רעדעיװ טנעלפ

 .ןענייווש טגעלפ ןוא טסעפ ןעקנישַאב

 .רעטרעטַאמרעפ ַא טײברַא רעד ןופ םייהַא ןעמוקעג רע זיא לָאמנייא

 טגעיוועג טָאה עק'ךורב רעגירהעי-פ רעד .,רעמיצ ןיא ןעוועג טינ זיא היח

 ַא םימ ןעגָארטעגמורַא ךיז טָאה עקנישַאב עגירהעי-פ יד ; עלעגעיוו סָאד

 ןעבָאה רעדניק יד .,רעמיצ ן'רעביא עטַאמש א טימ ץלָאה קיטש ַא ןופ לַאד

 -- :יירשעג ַא טימ ןעפָאלעגוצ םהיא וצ עדייב ייז ןענייז ,ןהעזרעד םהיא

 .ןעגנַאגעג טיורב ךָאנ טירטס ןיא זיא עמַאמ יד ,עטַאט

 עסיורג עדהיא גידנעביוהפיוא ,עקנישַאב טנָאזעג טָאה -- ,טנייוו עינא --

 .עלעגעיוו ן'פיוא לערעגניפ ן'טימ גידנעזייוו ןוא רעטָאפ םוצ ןעניוא עיולב

 .עק'ךורב טגָאזעג טָאה -- ,טגעיוורעפ יז בָאה ךיא --

 שוק ַא טָאה ןוא ,עשזדָאד טגאזעג טָאה -- ,ךאלרעדניק ,טוג ,טונ --

 .ןעק'ךורב רעּהכַאנ ,ןעקנישַאב רעהירפ ןָאהטעג

 טָאה ךָאוו ַא סלַא רהעמ ןיוש .,לעדעיפ ן'פיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע

 יד .רעווש רהעז ןעוועג םהיא זיא ןעצרַאה ן'פיוא .,ןעטלאהעג טינ יז רע

 ,טגָאזעג שריה ןמלק טָאה טנייה ןוא ,ןעגנַאגעג טינ םהיא ייב זיא טייברש

 סָאװ .חימ ןייז טסיזמוא -- רעטייברַא ןייק ןייז טינ לָאמ ןייק טעװ רע זַא

 ...1 יז טימ ןייז טעװ סָאװ ? היח ןעגָאז טעוו

 -עגוצ רע זיא רעהכאנ ,טכארטרעפ יו ,ןענַאטשעג טונימ ןייא זיא רע

 "עג יז טָאה ,דנַאװ רעד ןופ ןעמונענּפָארַא יז טָאה ,לעדעיפ רעד וצ ןעגנַאנ

 רעהכַאנ .סענורטס יד רעגניפ יד טימ גידנעריבורּפ ,ןעטכארטעב ןעמונ

 עצרוק ַא רָאנ; .טענַאמ ַא טימ יװ ,ןעהיצ רהיא וצ ןעמונענ םהיא טָאה

 "...ןעמוק טעוו היח ןענַאװ זיב -- ןָאהטעג טכארט ַא רע טָאה -- ךַאז

 -עווש ַא ןוא ,סענורטס יד רעביא קימס ן'טימ ןָאהטעג רהיפ ַא טָאה רע

 ן'טימ רהיפ ַא ְךָאנ .לעדעיפ רעד ןֹופ ןעסירעגסיױרַא ךיז טָאה ץפיז רער

 סעּקישטניילק ַא יו טָא ,טנָאלק לעדעיפ יד ןוא ,טצכערק לעדעיפ יד ןוא ,קימס

 יו ,טקיטשרעפ ױזַא ,ליטש ױזַא טָא ןוא ןַאמ רעטנערהָאיעב ַא יו טָא ,דניק
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 יט

 יח בעט

 טסעגרעפ רהעמ ץלַא ,טלעיּפש רע רעטייוו סָאװ ...שנעמ רעיורג רעטלַא ןַא

 סיוא .ןערַאגיס ןייק ָאטינ ,שריה ןמלק ןייק ָאטינ ,היח ןייק ָאטינ .ךיז רע

 עכלעוו ,רענעט ןַארַאפ זיולב ןענייז סע -- ,תונאד סיוא ,םירוסי סיוא ,תורצ

 ןעלּפַאצ ןוא ךיז ןעסיג ,המשנ רעד ייב םחיא ןעּפוצ ,ץרַאה סָאד םהיא ןעטעלג

 .טפול רעד ןיא ךיז

 ,לעדעיפ ס'נעטַאט םוצ ךיז גידנערעחוצ ,טהערפעג ךיז ןעבָאה רעדניק יד

 ןוא ,סיפ ס'נעטַאט םעד ןעבענ ,ענָאלדָאּפ ן'םיוא טצעזעג ךיז טָאה עק'ךורב

 ; םינּפ ס'נעטַאט םעד ףיוא ףױרַא טקוקעג ןעניוא עסיורג ענייז טימ טָאה

 טָאה ןוא ?יומ ןיא לערעגניפ ַא טרַאּפשעגניירַא ןענַאטשעג ןיא עקנישַאב

 .ןעטַאט ן'םיוא ָאד ןוא ןעק'ךורב ףיוא ָאד גידנעקוק ,טכַאלעג ךילקילג

 ,רעמיצ ןיא ןיירַא זיא היח ןוא טנעפעעגנ ריהט יד ךיז טָאה םיצולּפ

 -עג ןעכילהערפ א טימ רהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה עקנישאב

 ! עטַאט עיעדיפ יד ,העז ,עמַאמ : יירש

 -ענסיוא חיח טָאה -- טָאנ רעטונג ,המשנ רעד טימ רע לָאז ןעלדעיפ --

 .ןעשזדָאד וצ גידנעהעג ןוא ןעקנישאב ךיז ןופ גידנעּפוטשּפָא ,ןעירש

 ריד ,לעיּפש -- ,ןעירשעג יז טָאה -- ,עקנעשזדָאד ,לעיּפש ,לעיּפש --

 ,טייברא ןייד טנערעלעגסיוא ןיוש ךיז טסָאה וד ,טשינ רָאנ ןיוש טלהעפ

 ,טַאז ןייז ןיוש ןעלעוו רעדניק ןוא בייוו ןייד ...ןעלעיּפש ןיוש טסנעק וד

 ַא ןייז ןוש טסעוװ וד זַא ,טנָאזעג רעטציא ךיוא רימ טָאה שריה ןמלק

 -- ,ןלוג ,ןלוג .ןענעידרעפ וטסעוו דלֶאנ רעקיטש ,הכאלמ-לעב רערעייהט

 ַא ןָאהטנָא ךָאד ךיז לעוו ךיא !? רימ וצ וטסָאה סָאװ -- ,ןעירשעג יז טָאה

 ! ןענעק טינ ףוס ן'פיוא ןוא טייברַא ןַא טנערעלעג ןעכָאװ 6 ,שטייטס .,חתימ

 ,יַא !דנַאװ רעד וצ דער ןוא םהיא וצ דער : טינ רָאג טרעה רע ,העז ,העז

 ! תומה-ךאלמ ןייז זיא סָאד ,עלעדעיפ יד ,עלעדעיפ יד ,יַא

 זַא ,לעדעיפ רעד ןיא ןָאהטעגניײרַא ףעיט ױזַא ןעוועג זיא עשזדָאד

 ןַא ,טכַאדעג םהיא ךיז טָאה ,תולוק ערהיא גידנערעה ןוא בייוו יד נידנעהעז

 טימ לופ זיא רעבָא טייקכילקריוו יד ,םולח ןיא רָאנ יז טרעה ןוא יז טהעז רע

 ...רענעט עסיז
 -- דנַאה ן'רַאפ םהיא גידנעּפַאכנָא ,ןעירשענסיוא יז טָאה -- { חצור --

 ! לת ַא ןעכאמ ריד ןופ ךָאד לע ךיא ?ךימ וטסעשטומ םוראוו

 טָאה ,לעדעיפ יד םהיא ןופ ןעסירעגסױרַא טפיג טימ טָאה יז -- !יִא --
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 .רעקיטש יירד ףיוא ןעגיולפוצ זיא לעדעיפ יד ,דרע'רד ןָא ןָאהטעג ףרָאוװ ַא יז

 ןיא רע .ףָאלש ןעפעיט ַא ןופ יװ ןָאהטענ ּפַאכ ַא ךיז טָאה עשזדָאד

 ןוא ן'היח ףיוא ןעניוא עטצָאלגענסיוא טימ רעסַאלב א ןהעטש ןעבעילבעג

 טָאה עקנישַאב ,טנייװעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה עק'ךורב ,ליומ םענעפָא ןַא טימ

 ןעטַאט םוצ ןעגָארטעגוצ סע טָאה ,דרע'רד ןופ ?עדעיפ קיטש א ןעביוהעגפיוא

 ,עיעדיפ ַאנ ,אנ ,עטַאט , : טגָאזעג ?יטש יז טָאה ,יז םהיא גידנערַאּפש ןוא

 ,"! עיעדיפ ַאנ

 גידנעקוק ,ןעגיוא עטצָאלגעגסיוא טימ ןענַאטשעג ץלַא זיא עטַאט רעד רונ
 -עגנָא ךיז טָאה רע ,ןָאהטעג לעסיירט ַא ךיז רע טָאה םיצולּפ .ן'היח ףיוא

 סָאוו ,היח ,היח , : ןעירשעגסיוא ךילטפַאשנעדייל טָאה ןוא ּפָאק ן'ראפ טּפַאכ

 ןעלַאפעגוצ זיא רע ןוא "! א ,היח ,לעדעיפ יד ,לעדעיפ יד ? ןָאהטעג וטסָאה

 ...טנייװעגרעדנַאנַאפ שירעטסיה ךיז טָאה ןוא ּפָאק ן'טימ דנַאװ םוצ :

 .וזריושזד וינ ,ןעקָאבָאה -- 1897 ,יַאמ



 יז ןוא רע

 ועד ,ןעשזָאל יד .ץיז ןעטצעל ן'םיוא זיב טקַאּפענ זיא רעטַאעהט סָאד

 ןופ םי ַא .טצעזעב ןיא סעלַא -- עיײרעלַאנ יד ,ןָאקלַאב רעד ,רעטראּפ

 ..דנעוו יד ןופ ןוא ןעביוא ןופ ,ןעטייז עלַא ןופ טסָארטש טכיל ןעשירטקעלע

 יטפַאשנעדייל ,עסיז ,עליטש יד ןוא ערוטרעװַא ןַא טלעיּפש רעטסעקרָא רעד

 ,ךיז ןעסינ ןוא רעטַאעהט םעד רעביא ןערעטיצ ןוא ןעבעווש רענעט עכיל

 םעד ןופ ןעלהַארטש עכייוו ,עלעה עגידנערעטיצ יד טימ ףיונוצ ,ףיז טכַאד

 ...טביל ןעשירטקעלע

 טימ ,ּפָאק ןעסייו-עענש ןייז טימ רע .עשזָאל ַא ןיא עדייב ןעציז ייז

 רהיא טימ יז ;ןעגיוא עדעימ ענייז טימ ,םינּפ טקלעוװרעפ ,טשטיינקוצ ןייז

 .ןעגיוא עגידעכָאק עגידוז ערהיא טימ ןוא םינּפ גידנעהילב ,ןהעש ,גנוי

 טכַארט ןוא רעטסעקרָא םעד ןופ ערוטרעוװַא רעד וצ וצ ךיז טרעה רע

 טרעה יז ; טייהנעגנַאגרעּפ רעכילקילגנ ןייז ןעגעוו שינעקנעב רעפעיט טימ

 ךָאנ טימ טכארט וא ןע צ ר אה ר הי א ןופ ערוטרעוװַא רעד וצ וצ ךיז

 -ניטע וצ עבעיל רהיא ןעגעוו ,טרַאװנעגעג רהיא ןעגעוו שינעקנעב רערעפעיט

 ,טיירטש ןערעווש םעד ןעגנעוו ןוא ,רָאיטקַא ןעגנוי םענהעש םעד וצ ,ן'גרעכ

 ,עבעיל עניזָאד יד ךיז ןיא ןעקיטשרעד וצ םוא ,ןיילַא ךיז טימ טרהיפ יז סָאװ

 -ויר ןיא עטרעדוּפעג ןוא עטברַאפעג ןעיורפ ןעציז עשזָאל ןיא ייז םורַא

 ןערעדעפ ענעדעישרעפ טימ סטעה ערעייז ןוא ןעטעלַאוט עדנעלַאטפיוא ,עכ

 -ָאק ענעדעישרעפ ןופ ןעמולב יװ ,ןייש ןעשירטקעלע םעד רעטנוא ןעטכייל

 ...ןעריל

 -- טימ ןוא ,ערדוּפ טימ ,םופרַאּפ טימ ןעיורפ עזעיד ןופ טקעמש סע

 ...ערה רצי
 ,רעטנוא ךיז טכערב רעטסעקרָא רעד .רעטסניפ טרעוו רעטַאעהט ןיא

 ,ןעטפול ןיא עלייוו א ךָאנ ןעהיצ ערוטרעווַא רעד ןופ רענעט עטצע? יד ןוא
 ,ךיז טכַאד ,ןעדניוושרעפ ןוא שינרעטסניפ רעגימורַא רעד ןָא בָא ךיז ןענָאלש
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 א.

 .ייןעדנואוושרעפ טשרע ןענייז ןעלהַארטש עשירטקעלע עלעה יד ואוו ,זיהַא

 ן'כרוד ךרוד ךיז טגָארט םלוע םעד ןופ לעמרומעג רענעטלַאהעגנייא ןַא

 ם'נופ ןעשטּפעש סָאד יו !ַאדַאאש !אָאאש .אדַאש ַא ןַאד ,רעטאעהט

 ...דניוו
| 

 .ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעד

 ךיז טוהט ןוא זעוורענ טרעוו ּפָאק ןעסייוועענש םעד טימ רעטלַא רעד

 .ענהיב רעד ףיוא טצָאלגעגסיוא ןעגיוא עדעימ יד טימ להוטש ןייז ףיוא קור ַא

 רעסעב ןענעק לָאז יז יוזא קעװַא ךיוא ךיז טצעז יורפ עגידעבע ,עגנוי ןייז

 יייזעוורעג ךיוא זיא יז .ענהיב רעד ףיוא ךיז טוהט סע סָאװ ,ןהעז

 -עענש םעד טימ רעטלַא רעד ,רע .עסעיּפ עטנאקעב-טוג א טלעיּפש ןעמ

 רהיא ןיא רע טָאה לָאמ ךס א .נינעווסיוא ףיוא טעמבכ יז ןעק ,ּפָאק ןעסייוו

 ןעגנוגידיילעב יד ןוא ןענַאטהעװ ןוא ןעדייל יד ,טלעיּפשענ עלָאר-טּפיוה יד

 .יןעירשעגרעטנורַא ענחיב רעד ןופ רע טָאה ןַאמ םענעגָארטעב ַא ןופ

 ןייז ןוא טַאהעג ןעמָאנ ןעסיורג ַא לָאמ ַא ...רָאיטקַא ןַא ךיוא זיא רע

 .םניורקעב ןעצנַארק-רעברָאל לָאמ א ךיוא ןעבָאה ּפָאק ןעסייוו

 זיא ,םיובעג רעטַאעהט עשידיא סָאד ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ רענייא

 וצ טנעמַאדנופ ןופ רענייטש עטשרע יד ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ רענייא ;רע

 -- :טגעלעג ןענַאנַאלַאב ןוא ןעקנעש ןיא רעטַאעהט ןעשידיא ןעגיטציא םעד

 "לעמעל ינוק, -- ַאקירעמַא ןיא ןוא ןעיצילַאג ןיא ,ןעינעמור ןיא ,דנַאלסור ןיא

 ...טלעיּפשעג "ָאללעהטָא ,, ןוא "ַאטסָאקַא לאירוא , ,"קירדנעמש , ןוא

 רעטניוו ַא .ןעמוקעג אקירעמַא ןייק רע זיא קירוצ רהֶאי ןהעצטכַא טימ

 ןוא טלעיּפשעג רעטַאעהט ?לָאה ןעגיצומש ַא ןיא ,טכַארברעפ קרָאי וינ ןיא

 רעד ןופ ןַאד ךיז רע טָאה רעגידעבעכ ַא םיוק ...ןעטילעג טלעק ןוא רעגנוה

 .קעװַא ַאּפָארייא ןייק קירוצ זיא ןוא ןעכירעגסיױרַא אקירעמַא "רעטכולפרעפ,

 דלעג ,טאהעג גלָאפרע סיורג ,טלעיּפשעג רעטַאעהט רעדעיוו רע טָאה טרָאד

 ,טניורקעג ךיז ןעמולב טימ ,טשיורעב ךיז ןעטנעמסירדָאלּפַא טימ ,טנעידרעפ

 ייווצ טימ ןוא ,טַאהעג האנה ןוא טלעיּפשעג ךיז רעצרעהדןעיורפ עשירָאנ טימ

 יי

 ...טגנ'עג ךיז רעבייוו ענעגייא

 ןערהַאי יד ןענייז ,ץנַאלג ןוא טכיל ,דיירפ לוַפ ,םולח רענהעש ַא יו

 -עבנוא ,ליטש ןענע'בנג םהיא וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעטלע סָאד .קעװַא

 ,ךיליורג רעהירפ ןעברַאפ ןעמונעג םהיא ּפָאק םעד .,ןייֿלַא םהיא רַאפ טקרעמ
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 ןעגיוא יד ןופ .טקעדעב םהיא עענש ןעפייוו ןופ ריִלָאק םעד טימ ןַאד ,רעיורג

 -נַאג ן'פיוא ןוא ןעגיוא יד רעטנוא ,טע'בנגעגסױרַא ץנַאלג ןעגידרעייפ םעד

 לוק גידעכליה ,ךיוה םעד ןוא טברַאקעגסיױא ןעשטיינק עפעיט םינּפ ןעצ

 ...טקיטשרעד ,ןעגרָאװרעד ,טפַאשנעדייל ןוא רעייפ לופ

 "בוּפ ןייז ןוא ןערָאװעג דמערפ םוקילבוּפ ןייז רע זיא לָאמ ַא טימ ןוא

 ןוא ןעגָארטעג רעיושוצ םוצ םהיא ןופ ךיז טָאה טלעק ַא ...םהיא םוקיל

 - -ַּפא סיוא ...ןערעווילג טכַאמעג טולב ןייז טָאה ןוא םהיא וצ רעיושוצ ם'ןופ

 רענילָאמַא רעד -- טלעק ,טייקניטליגכיילג ,ןעמולב סיוא ,ןעטנעמסידָאל

 ...! ןעשָאלרעפ ןיא ,רהעמ טינ טעטכייל ןערעטש רעלעה

 ,טרעהעג רע טָאה ,טרָאד .,טנהַָאמרעד אקירעמַא ןָא ךיז רע טָאה ןַאד

 -ַאק ןיא .תורישע ןוא דובכ ןיא ,ןערָאיטקַא יד ,ןענעלָאק ענייז ךיז ןעבעל

 ןערעטש ןייז טעוװ טרָאד ; ייז ןעניואוועב ןעצַאלַאּפ ,םורַא ייז ןערהָאפ ןעטער

 ךֶָאנ רע זיא בייוו גנוי ,ןהעש ןייז טימ ןוא .ןהעגפיוא לָאמ א ךָאנ רעדעיוו

 ' ...קעװַא אקירעמַא

 ענייז .ןעמוקעגנָא קרָאי וינ ןיא רע זיא קירוצ ןעטַאנָאמ טכַא טימ

 ןיא לָאמ א ןעבָאה סָאװ ,ענעי וליִפַא ,טנעקרעד טינ םהיא ןעבָאה ןעגעלַאק

 ייז ןופ טָאה רע סָאװ ,ןָאיצקעריד ןייז רעטנוא ,טלעיּפשעג עינַאּפמַאק ןייז

 םהיא ףיוא ןעקוק ,טינ ךיוא םהיא ןענעקרעד ענעי -- ,טכַאמעג ןערָאיטקַא

 ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,םהיא וצ ןעדער ןוא לעכיימש ןעשיטָאּפש א טימ

 ...רעפלעהעב ַא ,רע ןוא ןעוועג רעלטסניק יד

 ןעגַאלּפ ןוא ןעשטומ ןעמונעג ןַאד םהיא ןעבָאה האנש ןוא האנק ןוא

 -לעהעב יד ןופ ,אקירעמַא רעייז, :טכארטעג גָאטהעװ טימ טָאה רע ןוא

 : טגָאועג ןאד רע טָאה לעבייוו ןהעש ,גנוי ןייז וצ ןוא ..,"! סרעפ

 יו ,סרעפלעהעב יד ןעזייוו ןיוש לעוו ךיא ,ַאהטרעב ,סיוא טרַאװ --

 ענעסיררעפ יד דלַאב ,ךיז טכַאד ,ןעלעוו ייז .,..רעטַאעהט לעיּפש ך'י א ױזַא

 | ! ןעזָאלרעטנורַא רעזענ

 יד ןיא .ןעכוז קעװַא גנולעטשרָאפ ַא ראפ רעטַאעהט ַא רע זיא ןַאד

 טימ ןוא ןעטלַאשעג ייז ןעצרַאה ןיא .טּפַאלקעג ןערָאטקעריד יד ייב ןעריהט

 עלייורעד .טנעקעג טינ ןעפלעה ךיז טָאה רע .ט'הפנח'עג ייז גנוצ רעד

 ...דרעפ ן'פיוא ייֵז ןענייז
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 : ניו

 יו א = ט א

 ױזַא -- ןענ'הפנח םהיא ייז ןעלעוו ,ןייז דרעפ ן'פיוא טעװ ר ע ןעוו

 ...טלעוװ-רעטַאעהט רעד ןיא ןיוש ךיז טרהיפ

 ַא ןופ רָאטקעריד ַא .ןענָארקעג רעטַאעהט ַא רע טָאה ףוס ן'פיוא ןוא

 ,רענעי ןַאד טָאה ױזַא ; טַָאהעג תונמחר םהיֹא רעביא טָאה רעטַאעהט ןעשידיא

 ..,טגָאזעג ןיילַא ,רָאטקעריד רעד

 יסיוא טָאה רע יוװ ,דליב ןייז טימ ןעקורד טזָאלעג רע טָאה ןעשיפַא ןוא

 רע טָאה ןעבַאטשכוב עסיורג טימ ןוא .קירוצ רהָאֹי גיצנַאװצ טימ ןהעזעג

 -טלעוו רעד ,לעקירַאנַאק רעד ,רע זַא ,ןעסיוו טזָאלעג םלוע רעקרָאי וינ םעד

 -םיוא םוקילבוּפ עשידיא עהטרעוו סָאד רַאפ טעװ ,רעלעיּפשיוש רעטמהירעב

 ...עסעיּפ א ס'ןעדַאפדלָאנ ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ןעטערט

 -רע ןעזעיד ןוא ,טַאהעג גלָאמרע סיורג לָאמ ַא רע טָאה עסעיּפ רעד ןיא

 -רעפ רעד ןופ דנעה ערַאטש יד ןופ דניצַא דע טעוו ,טביולנעג רע טָאה ,גלָאפ

 ...ןעבעלפיוא ןוא ןעסיײרסױרַא ןענעק רעדעיוו טייהנעגנאנרעפ רענעברָאטש

 זיא רעטַאעהט סָאד .ןעמוקעג זיא גנולעטשרָאפ רעד ןופ דנעבַא רעד

 ַאּפָארייא ןיא לָאמ ַא םהיא ןעבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ךס ַא .ןעוועג טקַאּפעג

 ...ןעמוקעג ןענייז ,ןהעזעג ץנַאלג ןייז ןיא

 -עב ענילָאמַא ןייז ףיז ןיא טכוזענ .ענהיב רעד ףיוא סױרַא זיא רע

 ןוא תוחכ עגיִלָאמַא ענייז ךיז ןיא טכוזעג ...ןענופעג טינ ןוא גנורעטסייג

 לוק גידרעייפ ,לעה גילָאמַא ןייז טימ ןעדער טלָאװעג ...ךַאווש ךיז טלהיפעג

 טָאה ...דנַאװ עקיד ַא רעטניה ןופ יו ,טקיטשרעפ ,גירעזייה טדערעג ןוא

 רעטכעלעג גידנעקעטשנַא ןוא גידנעכליה גילָאמַא ןייז טימ ןעכאל טלָאװעג

 -ָארבוצ ,רעטלַא ןַא טימ יװ ,ּפירכ ַא טימ ,טרעוואשזרעפ טכַאלעג טָאה ןוא

 טלָאװעג ...ןעגנולקעג רע טלָאװ ילכ רענענוגעשט ,רעטרעוואשזרעפ ,ךענעכ

 ,גיד 'תונמחר ױזַא ,ןענָאלשרעד ױזַא טָאה ןוא ןח ןעגילָאמַא ןייז טימ ןעלכיימש

 יד וצ ךיוה טעה ןעבייחפיוא ךיז טלָאװעג ...טלעכיימשעג ןעראלרעפ ױזַא

 -נוא טימ רעלדָא ןַא יו ...ןעגיוצעג דרע רעד וצ םהיא טָאה סע ןוא ןעלמיה

 ...טלהיפרעד ךיז רע טָאה לעגעילפ עטקאהעגרעט

 ןוא טכַאלעג ,גיד'תונמחרב'נוא ױזַא טכַאלעג טָאה םוקילבוּפ סָאד ןוא

 ...טעקיסענ

 טָאה בייוו גנוי ,ןהעש ןייז .ןעפָאלעגניײרַא עבָארעדרַאג ןיא רע זיא ןַאד

 .טנייוועג) טָאה יז .ןעפָארטעג טרָאד רע
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 --: להוטש ַא ףיוא רענעכארבענ ַא ןעלַאפעג ןיא ןוא טלעפייווצרעפ טצכערקעג
 ןענייז עלא ייז ..,ןהעגניירַא עלָאר ןיימ ןיא טזָאלעג טינ ךימ טייצ עצנַאג יד
 סרעפלעהעב יד ...רעכיז זיא סָאד ...ןערָאיטקַא יד ןופ טפיוקעגרעטנוא

 ,אהטרעב ,רעבָא .,..ארומ ןעבָאה ייז ,ענהיב רעד וצ ןעזָאלוצ טינ ךימ ןעליוו
 ףיא זַא ,ןעזייוו ייז לע ךיא ! ןהעז ןיוש טסעוו וד ! ןהעז ןיוש טסעוו וד
 א זַא ,סרעפלעהעב רענַאקירעמַא יד ,ןעזייוו ייז ?עוו ךיא ,לעקירַאנַאק ַא ןיב

 ..| ךיא ,ךיא ןיב רעלטסניק

 טימ רע טָאה ,טדערעג ױזַא טָאה רע תעב ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 : טבארטעג ןַאד גנולפייווצרעפ

 סעלַא סע זיא ואו !?ןעװעג ךימ טימ טנייה זיא סָאװ ,וינעטָאג,
 ןיילא ךיא ,ןעטנעמסידָאלּפַא יד ,רעטכעלעג סָאד זיא ואוו !? ןעמוקעגניהַא
 {טימ סיוא ןיוש עקַאט ןיא עשזךיוש ,וינעטָאג 1? ןעמוקעגניהַא ןיב ואוו
 "ול עשז"ךיוש !? עשז-ןיוש ,לעקירַאנַאק

 עבארעדרַאג ןיא ןעמוקעגניירַא ןַאד םהיא וצ זיא ןערָאיטקַא עלַא ןופ
 ,ןאמרעגנוי רעקנַאלש ,רעכיוה א ,גרעבניטע ,רענייא ְךָאנ ןעטסיירט םהיא
 ױזַא טינ ןעמוקעגניירא ךיוא זיא רע ןוא ,ןעגיוא עגידעכָאק ,עצרַאװש םימ
 ...ֿפעבייוו ןהעש ,גנוי ןייז בעילוצ יו ,רָאיטקַא ןעטלַא םעד בעילוצ

 רעבָא ,טסיירטעג רעטרעוו עמירַאװ טימ ןעטלַא םעד טָאה גרעבניטע
 -עג עלעבייוו ןהעש ,גנוי סָאד ףיוא ןַאד ןעניוא ענייז ןעבָאה רעמירַאװ ךָאנ
 -רעגנוי רעכיוה רעקראטש רעד זַא ,טכַאדעג ןַאד ךיז טָאה רהיא ןוא ,,.טקוק
 רהיא ייב טגערפ ,ןעגיוא עגידנענערב ענייז טימ סעּפע רהיא ייב טגערפ ןַאמ
 טָאה ,ןעטלַאהענסױא טינ ןעגיוא עגידעכַאק עייז טָאה יז ,..טעב ןוא סעּפע
 לעּפַאצ ַא ךיז טָאה טסורב רהיא ןיא ץרַאה סָאד ןוא ןעזָאלעגרעטנורַא ערהיא

 ...ןָאהטעג

 ,ןעדַאלעגנייא רעּפַאס ַא וצ זױהזעּפַאק ַא ןיא ןַאד ייז טָאה גרעבניטע
 טפָא ייז טָאה ,גרעבניטע ,רע .טעדניירפעב ךיז ייז ןעבָאה ןָא טלָאמעד ןופ
 רעגנוי ןייז וצ ןוא טלעכיימשעג ןעטלַא םשד ,טכוזעב ריטרַאװק רעייז ףיוא
 ...טקירדעגסיוא גנַאלרעּפ גידנענערב ןייז ןוא טדערעג עבעיל ןייז ןופ יורפ

 רעבָא טָאה יז .טבעילרעפ םהיא ןיא ךיוא ךיז טָאה לעבייוו עגנוי סָאד
 יז טָאה ןעטלַא ןעכילקילגנוא םעד ףיוא ,להיפעג רהיא ןענעג טפּפמעקענ



 ןעבעל-רעלטסניק ןעשידיא ןופ 314

 לָאמ ַא ךָאנ ךָאד טעוװ ,לעקירַאנַאק ,רע זַא ,גנונפָאה יד ןוא טַאהעג תונמחר

 ...ןערָאלרעּפ טינ ךיוא ךָאנ יז טָאה ,ןעגירק ןעמָאנ ןעטמהירעב ןייז רעדעיוו

 לעקירַאנַאק ...ןעגנַאּפעגנָא ןָאזעס רעטַאעהט רעיינ א טָאה עלייוורעד

 קוסּפ םוצ םהיא ארומ טָאה ןעמ .ןערָאװעג טרישזאגנע טינ םענייק ןופ זיא

 ןייז ...טפָאהעג ןוא טרַאװעג רע טָאה ךָאד ...טדערעג רע טָאה -- ןעזָאלוצוצ

 רענהעש רעד ןוא טפּפמעקענ עבעיל רהיא טימ טָאה עלעבייוו ןהעש ,גנוי

 יז רעטרעוו ענייז טימ ןוא טהירבעג ןעגיוא ענייז טימ יז טָאה גרעבניטע

 ,..טנערבעג

 *א * ִ*

 ןעמוקעג רעטַאעהט ןיא ,יורפ ןייז טימ לעקירַאנַאק ,ייז ןענייז טנייה

 ןערָאװעג קנארק זיא "רַאטס, טּפױה רעד ,גנודַאלנייא ס.גרעבניטע ףיוא

 רהעז לעקירַאנַאק ןעק עסעיּפ יד .,ןעלעיּפש עלָאר ןייז טעוו גרעבניטע ןוא

 ןעטרעטסייגעב ןייז ךרוד ןוא טָאהעג גלָאפרע סיורג רע טָאה רהיא ןיא .,טוג

 םימ יורפ רעגיטציא ןייז ןופ עבעיל יד רע טָאה עסעיּפ רעזעיד ןיא ןעלעיּפש

 ...ןענואוועג קירוצ רהֶאי טכַא

 ,ס'לעקירַאנַאק ,ןייז ןיא גרעבניטע ..ןעמ טלעיּפש ענהיב רעד ףיוא

 ...עלָאר

 טלעיּפש .גנולדנַאה רעד ןיא ןעצנַאנ ןיא ןָאהטעגניײרַא זיא לעקירַאנַאק

 ןעּפיל ענייז טימ ,ןעצרַאה ןייז טימ טימ טלעיּפש ...ןע'גרעבניטע טימ טימ

 רע .לעקירַאנַאק ,טרעטסייגעב זיא רע .יֿבָאק ןעסייוו-עענש ןייז טימ ןוא

 גרעבניטע טינ ...עשזַאל רעד ןיא טינ ןוא ענהיב רעד ףיוא טרָאד ךיז טהעז

 "רעפ ..גנוי ױזַא ךיז טלהיפ רע ,,,לעקירַאנַאק רע ,רע רונ ,טרָאד טלעיּפש

 דוצ ,טקלעוורעפ זיא םינּפ ןייז זַא ,עענש יו ,סייוו זיא ּפָאק ןייז זַא ,ןעסעג

 ..טײקטלַא ןופ ןערעטיצ ןוא ךַאװש ןענייז דנעה ענייז זַא ןוא טשטיינק

 ,ענהיב רעד ףיוא דלעה רענעי יװ ,גנוי ןוא דניצַא ךיז רע טלהיפ קרַאטש

 םינּפ ןייז ףיוא ..הליפת א יװ ,ןעשטּפעש ןעּפי5 ענייז רעטרעוו סעמעוו

 ,לעה ןעקוק ןעניוא ענייז ןוא המשנ ןייז ןופ תובה?תה יד בא ךיז טקנוט

 ...לעה קרַאטש

 ןעבענ טציז סָאװ ,יורפ עדנעהילב ,עגנוי ןייז ףיוא ךיז טסעגרעפ רע

 טּפַאכ רעכלעוו ,ןע'גרעבניטע ףיוא ןעניוא עטרעטסייגעב טימ טקוק זוא םהיא

 יא.
 יא . יז; א א א

 יא א 2

 6 555 יא וי

 יש
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 -רעייפ טימ קירוצ רהיא טרעפטנע ןוא ענהיב רעד ףיוא ןעקילב ערהיא ףיוא

 ...ןעצרַאה ןענידלעּפַאצ רהיא ןיא ךיילנ ןעפערט סָאװ ,ןעלייפ עגיד

 ןעבליה טפול רעליטש רעד ןיא .רעטנורַא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעד

 ןעטערט ןערָאיטקַא יד ...ןעטייז עַלַא ןופ ןעטנעמסידָאלּפַא עטרעטסייגעב
 יו ּפַאכ ַא לעקירַאנַאק ךיז טוהט ןַאד .םוקילכוּפ ן'רַאפ ךיז ןעגיינ ןוא סיורא

 ץנַאלג ןעצנַאג םעד ןיא ןהעזעג ךיז טָאה רע ואוו ,טלעוו רעדנַאנַא טעה ןופ

 םהיא טינ ,ןעמ טרידָאלּפַא םהיא טינ .,,טייקסיורג רענילָאמַא ןייז ןופ

 רָאג זיא רע ...םלוע ן'רַאפ סָאד ךיז טניינ רע טינ ןוא ?ָאװַארב , ןעמ טיירש

 -רָאק ,ענַאל רעניטציא ןייז ףיוא ךיז טנהָאמרעד רע ..,םלוע ןעשיווצ ןיילַא

 ...ּפָאק םעד רעטנורַא טזָאל ןוא ןעמַאזוצ ךיז טעשט

 .ןעלעיּפש טמהענ רעטסעקרָא רעד .גיטכיל טרעוו רעטַאעהט ןיא

 -רָאקענפיונוצ טציז רע .ןַאמ רהיא ףיוא קוק ַא םוהט יורפ עגנוי יד

 "וצ-בלַאה טימ ,ןעזָאלענרעטנורַא טסורב יד ףיוא ּפָאק ןעסייוו םעד ,טעשט

 זיא ןַאמ רעזעיד זַא ,סיוא רהיא ךיז טכַאד םיצולּפ ןוא .ןעניוא עטכַאמעג

 ַא רָאנ ,שנעמ רעגידעבעל ןייק רָאנ זיא סָאד זַא ,טנַאקעבנוא ,דמערפ רהיא

 יז ןעכלעוו ,לעקיראנַאק רעטמהירעכ רע'תמא רעד זַא ...ןנמ רב ַא ,רעטיוט

 -עג טָאה ,ענהיב רעד ףיוא ןעוועגנ טשרע זיא ,טַאהעג בעיל ױזַא לָאמ ַא טָאה

 ערהיא עלַא ךרוד טמהענ רעדיוש ַא .,טרעטסייגעב םלוע םעד ןוא טלעיּפש

 רהיא ךיז טכַאד סָאװ ,םהיא ןופ בָא ךיז יז טקור גידנעליוו טינ ןוא רעדעילג

 ...תמ ַא ןיא

 סע עכלעוו ןיא ,ןעניוא טימ ןֶא יז טקוק ,ּפָאק םעד ףיוא טביוה רע

 : לוק גירעזייח ַא טימ טכַאמ ןוא ,ןערהערט ןעשטשילב

 ? ַאה ,ןעבַאהרע ? עלָאר יד ןעלעיּפש ןיימ ,ַאהטרעב ,טסקנעדעג וד --

 ןעצרַאה רהיא ןיא .טנייוש ןוא ּפָאק םעד םהיא ןופ בָא טרהעק יז

 ...ןעלהיפענ עטמיטשעב טינ ,עלעקנוד רעטרעוו ענייז ףיוא ןעקעוו רעבָא

 לעקירַאנַאק טהעז רעדעיוו ןוא .ףיוא דעדעיוו ךיז טביוה גנַאהרָאפ רעד

 ךיז טסייר ,ךיז רע טסעגרעפ רעדעיווװ ןוא ,..עלָאר ןייז ןיא ןע'גרעבניטע

 ...ךיז טגעוועב םינּפ ןייז ...טימ טלעיּפש ןוא ענהיב רעד ףיוא ךיז טהעז ,ןיה

 ןוא דיירפ ןוא קילג טימ סע טלהַארטש ָאד ,גָאטהעװ סיוא סע טקירד ָאד

 ןעפיל יד סָאװ "ַאזָארּפ , רעד ְךֶאנ טיול ,ענימ עגידנענייוו ַא סע טכַאמ ָאד

 ...ענהיב רעד ףיוא דלעה םעד טימ ןעמַאזוצ ןעשטּפעש
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 ךיוא טבעל ןוא ענהיב רעד ףיוא טרעטסייגעב ךיוא טקוק יורפ עגנוי ןייז

 יז זַא ,רהיא ךיז טכַאד סע ...טייהנעגנַאגרעפ רהיא ןופ ןעלהיפעג רעביא

 רעד ןוא .גרעבמעל ןיא רונ ,קרָאי ויִנ ןיא טינ רעטַאעהט ןעשידיא ןיא טציז

 טקוק ןוא ענהיב רעד ףיוא גנורעטסייגעב ַאזַא טימ טרָאד טלעיּפש סָאװ ,ןַאמ

 לעקירַאנַאק זיא ,ןעגיוא עגידנענעדב טימ רהיא ףיוא רעטנורַא טפָא טרָאד ןופ

 .ךיוא םהיא טבעיל יז ...עבעיל רהיא טכוז רעכלעוו ןוא יז טבעיל סָאװ

 סָאװ ,רָאיטקַא ןַא טימ ףודיש םעד ןענעג ןענייז עמַאמ-עטַאט רהיא רעבָא

 ןוא עמַאמ-עטַאט יז ןעשטומ סע ...טג'עג רעבייוו ייווצ טימ ןיוש ךיז טָאה

 "וצ יז לָאז וצ :; ןָאהט וצ סָאװ טינ טסייוו יז ...עבעיל יד יז טעשטומ סע

 ןוא ..,לעקירַאנַאק וצ עבעיל רעד טימ וצ ,עמַאמ-עטַאט רהיא טימ ןעסייר

 טזייו רע עבעיל רהעמ סָאװ ,עלָאר רעד ןיא טלעיּפש רענעי רעגנעל סָאװ

 ץלַא ,יורפ ןייז רָאפ טלעטש סָאװ ,ענהיב רעד ףיוא ןידלעה רעד וצ סױרַא

 דנַאב רעד טרעוו רעכַאװש ץלַא ,םהיא וצ ןעניוצעגוצ ךיז יז ט?היפ רעקרַאטש

 טקעװרע םכוזרעפייא ןופ ?היפעג רעקרַאטש ַא ..,עמַאמ-עטַאט רהיא טימ

 טלַאפ ןַאמ רעד ןעוו ,ןוא ענהיב רעד ףיוא יורפ רענעי וצ המשנ רהיא ןיא ךיז

 ןוא טכוזרעפייא ןופ יז טרעטיצ ,ןעשוק ענעי ןָא טגנַאפ ןוא רענעי וצ וצ

 ...גנוגערפיוא

 טכַא םימ סָאװ רעדעיװ טציא רעביא יז טבעל ןעלהיפעג עבלעז יד ןוא

 ןעלקירַאנַאק טָאה יז תעב ,גנולעטשרָאפ רענעי ךָאנ ,דנעבַא םענעי קירוצ רהָאי

 .י.עגייז ןייז וצ ןעדעירפוצ זיא יז זַא ,טרהעלקרע

 ןוא ענהיב רעד ףיוא טרָאד טלעיּפש ?עקירַאנַאק רונ ,גרעבניטע טינ

 | | ...1 ױזַא יז ןעהירב ןעניוא ס'לעקירַאנַאק

 טימ ןייז טעװ יז ךילקילג יוז ,הֶא .םהיא טבעיל יז ,םהיא טנעיל יז

 ...! םהיא

 ןעטנעמסידָאלּפַא רעדעיוװ .רעטורַא רעדעיװ ךיז טזָאפ גנַאהרָאפ רעד

 ...ךיז ןעגיינרעפ ןוא ןערָאיטקַא יד סױרַא ןעטערט רעדעיװ ,ןעטייז עֶלַא ןופ

 ןוא רעייפ טימ ,ץיה טימ טרידָאלּפַא ןוא עשזָאל ןיא ףיוא ךיז טלעטש יז

 ןופ ןערעדָאפ ןוא ןעטעב ןוא ,ןעגיוא עגידנענערב רַאּפ ַא רהיא ןעקנַאד סע

 ...רהיא

 *! עניימ ייז ,עניימ ייז ,אהטרעב : ןעטעב ייז ןוא ! ןעניוא ס'לעקירַאנַאק

 ...ךילקילנ זיא יז
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 -רֶא רעד ןוא ןעסילוק יד רעטניה ןעדניוושרעפ ןערָאיטקַא יד ןעוו ןוא

 ןיא אהטרעב ץלַא ךָאנ טהעטש ,ןעלעיּפש וצ רעדעיװ ןָא טננַאפ רעטסעק

 טָאה גרעבניטע ואוו ,ץַאלּפ םענעי ףיוא טצאלגעגסיוא ןעגיוא יד טימ עשזָאל

 רהיא ןיא ץרַאה סָאד יו ,טלהיפ יז ןוא ,םוקילבוּפ ן'רַאפ טגיינעג טשרע ךיז

 ...טקנעב ,טקנעב ןוא ,ךיז טהיצ ןוא ךיז טסייר ,ךיז טלעּפַאצ טסורב

 -עגפיוא ,גידנרעטיצ ַא יז טרעהרעד -- ? ַאהטרעב ,וטסהעטש םוראוו --

 ,,.טייוו -- טייוו ןופ יו ןערעיוא ערהיא ןיא בא טגנילק סָאװ ,לוק טגער

 םעד ןופ ןעטָאש רעד ,רערהיא ןַאמ רעטְלַא רעד .ּפַאכ ַא ךיז טוהט יז

 עגירעיורט ענױזַא טימ רהיא ףיוא טקוק ,לעקירַאנַאק ןעטמהירעב ןעגילָאמַא

 ...ןעגיוא

 -עטיצ טימ רע טעשטּפעש -- טלעיּפשעג םהיא ןופ רעסעב בָאה ךיא --

 ? ענעצס עטצעל יד ןערהיפכרוד געלפ ךיא יו ,טסקנעדעג -- ןעּפיל עגידנער

 !ןיינ ..ךיא יװ ,ןענייוו ױזַא םינ ןעק ןַאמרעננוי רעזעיד ..,! ןענייוו ןיימ

 ...! רעייפ ןיימ ,רעייפ עגיטכיר סָאד ,רעייפ טּפיוהרעביא םהיא טלהעפ סע

 ? עמיטש ןיימ 9 ענעצס רעטצעל רעזעיד ייב ןענערב געלפ ךיא יו ,טסקנעדעג

 -םיוא ייז ןענעלפ רעצעלּפ יד ןופ ! דליוו ,ןערעוו םוקילבוּפ סָאד טגעלפ דליוו

 "! לעקירַאנַאק ,ָאוַארב ! לעקירדַאנ-ַאק ! ?עקירַאנַאק , : עלַא ,עלַא ןעגנירּפש

 ַא ןיא ?עקירַאנַאק ..,לעקירַאנַאק ןוא לעקירַאנַאק טרעהעג רונ טָאה ןעמ --

 ,.1? דניצַא ןוא ,ןעוועג טָאנ

 יו ,ךיז ןעמירקרעפ ןעּפיל ענייז ןוא ּפָאק ןעסייוו ןייז רעטנורא טזָאֿל רע
 ,..גָאטהעװ ןעקרַאטש ַא ןופ

 ,..רהיא וצ טדער רע סָאװ ,טינ טרעה ןוא םהיא ףיוא טקוק ַאהטרעב

 רהיא רַאפ טציא ןעטערט םינּפ טקלעוורעפ ,טבעלעגבָא ןייז ןופ ןעדלַאפ עלַא

 ..ןעטיױט ַא םהיא ןיא רערהָאלק ךָאנ יז טהעז טציא  ...ףרַאש ,ףרַאש סױרַא

 / רעקרַאטש ,רעגנוי ,רענהעש רעד רהיא רַאפ סױרַא טערט גידנעליוו טינ ןוא

 4! יופ -- רעד ןוא רענעי ..,גרעבניטע

 ןענעג ןעצרַאה רהיא ןיא ףיוא טכַאװ ?היפעג רערעטיב ,רערעווש ַא ןוא

 -נעדייל רענידוז טימ ןעגידלושעב םהיא ןָא טביוה יז ןוא ןַאמ ןעטלַא רהיא

 ןעד ךיז רע טָאה ,טבעילעג טָאה רע זַא ? טבעלעג גינעוו רע טָאה .טפַאש

 רע טָאה ?ןעיורפ ייווצ טג'עג טינ רע טָאה .,.,? טלעטשענבָא סעּפע רַאפ

 ןליפַא ןוא !? טכַאמענ ךיז טָאה םהיא סָאװ ,רענייא רעדעי טימ טבעלעג טינ

 ו
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 עי רוט

 ם'ןופ ןעגַאזטנע ךיז יז לָאז םוראוו טנייה ..,ןעכַאמ ךיז לָאז םהיא ןעוו טציא

 רַאפ יא ,טיױט זיא רע !?הףיוא ָאד ךיז יז טרעפּפָא ןעמעוו ראפ ? ןעבעל

 רהיא ! ןעבעיל ליוװ יז ,ןעבעל ליוו יז ...ןעבעל גנוי רהיא רַאפ יא ,ענהיב רעד

 ןעניזָאד םעד בעילוצ ןוא ...!ןעבעל םוצ ךיז טסייר ץרַאה רהיא ,המשנ

 ...? ןעטיוט

 ַא בֶא ךיז טקנוט ייז ןיא ןוא ,ןערב ַא ןעוהט ןעניוא עגידעכַאק ערהיא

 ,..סַאה רעפעיט

 ךיז טגיוב ,םערָא ןַא ייב לעקירַאנַאק רעטלַא רעד ןָא יז טּפַאכ םיצולּפ

 : גָאטהעװ ןעפעיט טימ ןוא ?ליטש סױרַא טצכערק ןוא רחיא וצ וצ

 רימ ...ןעֶפָא ןעדער ךָאד ךיא ןעק ריד טימ ? טסייוו וד ,אהטרעב --

 ןיא ...ָאד ...ָאד ןוא ןעברָאטשעג זיא לעקירַאנַאק זַא ,ַאהטרעב ,ךיז טכַאד

 ייב ןעלכרָאכ זלַאה ןיא ןוא זָאנ רעד טימ ןעּפָאס וצ ןָא טגנַאפ רע -- עשזָאל

 . ,לעקירַאנַאק רעסיורג רעד טינ ךיז טניפעג עשזָאל ןיא ָאד : ןערהערט םהיא

 ...הבצמ עגידעגַאלק ןייז רונ

 ...ןערהערט יד טגנילש ןוא ּפָאק םעד בָא טרהעק רע |

 :ןערעפטנע םהיא ליוװ יז

 ...הבצמ רעגידעגָאלק ַא טימ ןעבעל טינ ןעק ךיא ןוא --

 ...רעבָא ךיז טשרעהעכ יז

 םעד טלעיּפש ןעמ ...םרוטש טימ רעביארָאפ טהעג טקַא רעטירד רעד

 ...טקַא ןעטצעל

 -סיינענ ,עלעה טימ ן'ַאהטרעב וצ ?עקירַאנַאק ךיז טעדנעוו םיצולּפ ןוא

 ;לוק ןיא טיײקמירַאװ רעקרַאטש טימ ןוא ןעניוא עטרעט

 ךיא !רהָאי טכַא טקנוּפ ?דנעבא םענעי ,אהטרעב ,טסקנעדעג וד --

 ַא ..ןיילַא ךיד ריפ רונ ,ריד ריפ טלעיּפשעג ,עסעיּפ יד טלעיּפשעג בָאה

 טלעיּפשעג ןַאד רעבָא בָאה ךיא ...ןעסייבוצנייא ןעוועג וטזיב ןעסיב רעטרַאה

 -רָאפ רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןוא ...ןעכָארבעג עלעצרעה ןייד בָאה ךיא זַא ,ױזַא

 ? ַאהטרעב ,ונ, : טגערפעג ריד ייב בָאה ךיא ןעוו ? טסקנעדעג וד ,.,גנולעטש

 ךיא .רערעייהט ןיימ ,ַאי ,רעבעיל ןיימ ,ַאי, : טרעפטנעעג ןַאד רימ וטסָאה

 "! ענייד ןיב

 יו טארוקַא ,ךילקילג יוזא טציא טלעכיימש לעקירַאנק רעטלַא רעד ןוא

 ...טנעמָאמ ןעבילקילג םענעי טבעלעגרעביא לָאמ א ךָאנ טציא טלָאװ רע
 יי ::

* , 

 הלואי
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 יג לפי יאגט

 ערהיא .רהיא וצ טדער רע סָאװ ,טינ ךיוא טציא טרעה אהטרעב רעבָא

 וצ טדימשעגוצ טציא ןענייז ןעצנַאג ןיא "ךיא , רהיא ,ץרַאה רהיא ,ןעניוא

 עגייז טימ ךיז וצ יז טהיצ רענעי ןוא ...ענהיב רעד ףיוא ןע'נרעבניטע

 ןופ טרעדָאפ ןוא ךיז טעב ,יז טפור ,יז םהיצ ,ןעגיוא עגידנענערב ,עצרַאװש

 ,ךיז רעביא עלָארטנַאק עצנַאג יד ןערָאלרעּפ טָאה יז זַא ,טלהיפ יז ...רהיא

 רהיא ,ןעלהיפעג ןוא ןעקנַאדעג ערהיא עלא ןענייז דנעה יד ןיא םענעי ייב זַא

 סָאװ ,רעייפ םעד ןעשעל זומ יז זַא ; קילג ןוא ןעבעל רהיא ,חומ ןוא ץרַאה

 .:ןעבעל טינ יז ןעק טינ זַא ,טולב רהיא ןיא טרעקַאלפ ןוא טנערב

 רעטסעקרָא רעד ..,לָאמ ןעטצעל םוצ רעטנורַא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעד

 .:שרַאמ ןעכילהערפ ַא טימ רעטַאעהט ןופ םלוע םעד טיילגעב

 ןיא יװ ,טערט יז .,עשזָאל ןופ סױרַא ןעהעג ַאהטרעב ןוא ?עקירַאנַאק

 ...דַאשט ַא

 "ניײרַא ןעלעוו רימ -- ?וק דעימ א טימ לעקירַאנַאק טכַאמ -- םוק --

 יבִא .ןערילוטארג םהיא ןעלעוו רימ ןוא עבָארעדרַאג ןיא ן'גרעבניטע וצ ןהעג

 ײלּפמָאק ַא םהיא ךיא לו ךָאד ,ןעלעיּפש ןייז טינ רָאג טלהעפעג רימ ?הָאוו

 "עב ערעדנַא יד יװ ןַאמרעננוי רעשיטייל רהעמ ךָאד זיא רע ...,ןעכַאמ טנעמ

 עלַא ייז ,עלָאר עזעיד טָא ןָאהטעג ?עיּפש א טלָאװ ךיא ןעוו ,ךע .סרעפלעה

 יז טימ רעדעיוו ןיוש רע טדעד -- ! ןעזָאלעגרעטנורא רעזענ יד ןאד ןעטלָאװ

 | ,לוק ןיא טייקרעב

 "עב רעד זיא רע זא ,רעדעיװ ןיוש ךיז טלהיפ לעקירַאנַאק רעטלַא רעד

 ...לעקירַאנק רעטמהיר

 ןוא דנעה עדייב ראפ ןָא םהיא לעקירַאנַאק טמהענ -- ןַאמרעגנוי -- 

 רהיא ...רעלטסניק א טייז רהוא -- . םעטירָאטיױא ןַא ןופ ןָאט א טימ טנָאז

 ...טלעוו רעד ןיא טכארּפ ַא רָאג רהיא טנייוו ןענייוו ןוא רעייפ ךס ַא טָאה

 ? ַאהטרעב ,ָאיֵא .ךיוא יורפ ןיימ טגָאזעג ןיוש סע בָאה ךיא

 םימ םהיא טגנילשרעפ ןוא ן'גרעבניטע ףיוא טקוק ,טגייווש ַאהטרעב

 .ןעניוא ערהיא

 וצ םיצולּפ ךיז טעדנעוו -- ? קירַאנַאק םַאדַאמ ,רהיא טגָאז סָאװ ןוא --

 .ןעגיוא ענייז טימ יז טנערברעפ ןוא ,גרעבניטע רהיא

 ךיז טשרעהעב ,רהיא וצ ךיז ןערנעוו ןייז ןופ לעּפַאצ א ךיז טוהט יז

 ,דלַאב רעבָא
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 ךייא ייב ןעמ ןעק -- טנערעגפיוא סיורא יז טדער -- 3 ךיא גאז סָאװ -- |
 ,..טנערברעפ רעוו ךיא ? רעסאוו קנורט א ןעגירק

 ,ןירַא ךיילג גנערב ךיא -- ּפַאכ א גרעבניטע ךיז טוהט -- םיוועג --
 | ,ריהט םוצ זָאל ַא ךיז טוהט רע ןוא
 ,יז טכַאמ -- ךייא טימ ךיוא העג ךיא ,טרַאװ --
 ,םהיא ךָאנ סיורא טהעג ןוא

 : סיורא גידוז טמעהטא ןוא לָאמ ַא טימ בָא ךיז יז טלעטש געוו ן'פיוא
 ....טכַאדעג ךיז טָאה רימ ...ןעקנירט טינ ךיז טליוו רימ: ,ןייג --

 ,טרעדנואוורעפ ןָא יז טקוק רע

 ...2 טסייה סָאוװ --

 ןעקַאב ערהיא ןוא ןעזָאלעגרעטנורא ןעגיוא יד טלַאה .טינ טרעפטנע יז
 ,...גירוז ןוא סייה ךיז טגעוועב םיזוב רהיא ןוא ,ןענערב

 : רעייפ טימ סיורא טעצּפעש ןוא עילַאט םייב ּפַאכ ַא יז םוחט רע
 ! ?ונ ,אהטרעב ...ןערעוו עגושמ לעװ ךיא ,אהטרעג --
 טעשטּמעש -- ! ענייד ןיב ךיא ,רערעייהט ןיימ ,אי ,רעבעיל ןיימ ,אי --

 ןעגידנענערב ןעצנַאג ן'טימ ןוא ןעניוא יד טימ ,ןעַּפיל יד טימ גידוז יז
 ,רעּפרעק

 טזייוו ,ןעזָאלרעּפ עבָארעדרַאנ יד טָאה סָאװ ,לעקירַאנַאק רעטלַא רעד
 .ןערעדנַא םעד ןופ רענייא בא ןעטערט ייז ,,.טונימ רעד ןיא ךיז

 ? ןעקנורטעגנָא ןיוש ךיז טסָאה -- ?עקירַאנַאק טיירש -- ַאחטרענ --
 .גרעבניטע רהיא ראפ טרעפטנע -- אי --

 .דנַאה יד םהיא טיג ןוא טנעהָאנ וצ טהעג גרעבניטע
 ? אהטרעב ,איֵא ,.,רעלטסניק ַא טייז רהיא ,ןאמרעגנוי ,עקנַאד ,ונ --

 ,...טכַאנ טוג

 יד ן'גרעבניטע טגנַאלרעד ןוא אהטרעב טעשטּפעש -- טכַאנ טוג --
 ,,.? ךיז רימ ןהעז ןעגרָאמ ,,,! טכַאנ טוג -- : דנַאה

 : ןעקסַאילב ןעסייה ַא טימ ןעדער ןעגיוא עגידרעייפ ערהיא ןוא
 ...ענייד ...ענייד .,.ענייד ..,ענייד ןיב ךיא --

 .1907 ,.ווָאנ ,,י ,נ ,ןילקורב
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 רהָאי ןעמ80 ןופ יַאמ רעטשרע רעד

 (םולחו ַא)

 רהאי ןיא ,יַאמ שדוח םעד ןופ גָאט ןעטשרע םעד ןיא ןעוועג זיא סע ןוא
 ,לַאטיּפַאק ךלמ םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,יירד ןוא טרעדנוה ןיינ ןייט דנעזיױט

 ..טלעוו רעצנאג רעד רעביא תוירזכא טימ טגיניקעג טָאה רעכלעוו

 -נעיורפ ענהעש-רעדנואוו ַא טקעלּפטנַא ןַאד רימ ךיז טָאה ףָאלש ןיא ןוא
 ,..טלַאטשעג

 עניימ ןעביוהעגפיוא רהיא ףיוא גנורעדנואוורעפ טינ בָאה ךיא ןוא
 יד טניישעג גיטכיל טָאה םינּפ רעטסַאבַאלַא ןעסייוו רהיא ףיוא ןוא .ןעניוא

 ,רעיולב ,רערָאלק רעד טקוקעגסױרַא טָאה ןעניוא ערהיא ןופ ,טייקגילעזקילנ
 ןעזעועג ןענייז עכלעוו ,ראָאה ענעדלָאג עגנַאל ערהיא ;לעמיה רענהעש
 ןעוועג ןעטכָאלפענ ןענייז ,סעציילּפ עדנור ,עטרַאצ ערהיא רעביא ןעטָאשוצ
 עגיטכעמ עצנַאג רהיא ןוא ןעמולב עסייוו ןוא עטיור ןופ ןעצנַארק ענהעש טימ
 ןַא ןופ טייקשירפ רעלהיק רעד טימ טמעהטָאעג טָאה רוגיפ עקנַאלש ןוא
 ...רוטאנ רעניי רעד ןופ טייקדנוזעג רעד טימ ןוא דלַאװ ןעטכידעג ,ןעטלַא

 : טגָאזעג יוזא רימ וצ טָאה יז ןוא

 ...רוטאנ רענייר רעד ןופ טייקדנוזעג רעד טימ ןוא דלַאװ ןעטכידעג ,ןעטלַא

 :לוק ןענידנרעטיצ ַא טימ טגערפענ רהיא ייב בָאה ךיא ןוא

 זיא םינּפ ןייד ףיוא ...? רעטכַאט-ןעיורפ ענהעש וד ,וטזיב רעוו ---
 -הירפ עצנַאג בא ךיז ןעקנוט ןעגיוא ענייד ןיא ,קילג רעשלעמיה ַא ןעסָאנוצ
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 רעזנוא ןופ דניק ַא יװ טינ רָאנ סיוא וטסקוק ןעצנַאג ןיא ןוא ןענוז-סגניל
 ,..1 ךימ וטספור ןיהואוו ןוא ? וטזיב רעוװ :; רימ גָאז ,הֶא --- ,דרע רעגידניז

 : טרעפטנעעג יוזא רימ וצ טָאה יז ןוא

 ךיד ליוװ ךיא ,דניקנעשנעמ ..טפנוקוצ ןייד ןיב ךיא -- |

 -םוי ןעגיטנייה רימ ייב טרעייפ ןעמ יװ ,ריד ןעזייוו וצ םוא ,ךיז וצ ןעמהענ

 ,..! םוק ...בוט

 ךיא ןיב ,גנושַאררעביא ןיימ ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא רעדייא ןוא

 - ,,,םיור ןעיולב ןעטייוו ,ןעטייוו םעד ןיא טעה-טעה רהיא טימ ןעגיולפעג ןיוש

 זיא דרע יד ; ןעטפול רעד ןיא ןעגיולפעג ןוא ןעגיולפעג ןענייז רימ ןוא

 רעניילק ַא יװ ,טכאדעג ךיז טָאה םי רעד ,רענעלק ןערָאװעג זנוא רעטנוא

 ...ןעגעקטנַא זנוא טכאלעג ךעלהערפ טָאה ןוז ענעדלָאג יד ןוא ,לעגעיּפש
 .רעגירדעינ ,רעגירדעינ ןעזָאלבָארַא ןעמונעג ךיז רימ ןעבָאה ןַאד ןוא

 ןעכיוה ַא ףיוא דלַאװ רעצראווש א ןעסקַאװסיוא ןעמונעג טָאה זנוא ןעגעג ןוא
 ענעסקַאוװעב ,ןעגייווצ ערעייז טימ טעשזושזעג ןעבָאה רעמיוב יד ;גרַאב

 ןוא ..ןעסירגעב זנוא ןעטלָאװ ייז יוװ יוזא ,רעטעלב ענירג עשירפ טימ

 לָאהט רענירג רעטיירב ,רעטיירב ַא טיײרּפשוצ ןעגעלעג זיא גרַאב ן'רעטנוא

 ןוא ,רוטקעטיכרַא רענהעש ,רערַאברעדנואוו ןופ סעדייבעג עגירדעינ טימ

 ,ןענהָאפ עטיױר:-ךַאלרַאש ענעדייז טרעטַאלּפעג ןעּבַָאה סעדייבעג יד רעביא
 ...ןוז רעד ןופ ןלהארטש גיטכיל יד טלעגעיּפשעג ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ףיוא

 טָאה יז ןוא טפנוקוצ רעד ןופ עמיטש יד טרעהרעד ךיא בָאה םיצולּפ ןוא

 ; טנָאזעג ױזַא

 ןוא רעדירב ענייד וצ העג ,דניקנעשנעמ וד ,סיפ יד ףיוא ךיז קעטש ---

 ...בוט-םוי םעד ייז טימ רעייפ ןוא רעטסעווש

 ; טגערפעג יוזא בָאה ךיא ןוא

 ? ןהעג וטסעוו ןיהואוו ,וד ןוא ,טפנוקוצ ענהעש וד --

 : טרעפטנעעג ױזַא טָאה ןוא ןָאהטעג לעכיימש ַא טָאה יז ןוא

 ןיב ָאד רעבָא ,דנַאל רעייא ןיא "טפנוקוצ , סייח ךיא ,דניקנעשנעמ ---

 זמ ךיא ..טראוונע גע ג עלייוורעד רונ ,טפנוקוצ רהעמ טינ ןיוש ךיא

 ענעי רעטניה ...? טסהעז ,גרעב עכיוה ענעי רעטניה ,ןיהַא ןענַאד ןופ קעוװַא
 בָאה טרָאד ...ןוז רענעדלָאג רעד ןיא ןעציּפש יד טימ ןעצשילב עכלעוו ,גרעב
 ןופ ןעלַאװק עיינ דנַאל ןעזעיד ןופ רעדניקנעשנעמ יד ראפ טיירגעגנָא ךיא

 א =

 טי ק
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 ךיז ןעלעוו ייז עכלעוו ןופ רעבָא ,טציא טינ ךָאנ ןעסייוו ייז עכלעוו ןופ ,קילג

 עועיד ןעכוז ןעמהענ ייז ןעלעוו ןאד ...טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא ןעסיוורעד

 ...ןעקעלּפטנַא רעדעיװ ייז וצ ךיז לע ךיא ןוא ןעלַאװק עיינ

 : טגערפעג יוזא רהיא ייב רעדעיװ בָאה ךיא ןוא

 טסעוװ וד זא ,םעדכָאנ ןייז טעוו סָאװ ןוא ,טפנוקוצ ענהעשיניבייא וד ---

 ..1 ןעלאוק עיינ עזעיד ךיוא ןעבעגקעוװַא ייז

 : טרעפטנעעג יוזא טָאה יז ןוא

 םעד ןיא ףעיט ױזַא ,סיורג ןוא ףםעיט זיא טלעוו יד יו ,דניקנעשנעמ ---

 גנַאלָאז ןוא ...קילג םוצ ןעבערטש ןייז זיא סיורג ױזַא ןוא טסייג סנעשנעמ

 רעד ןערעוו טנעקירטעגסיוא טינ טעװ גנַאל יוזא ,קילג םוצ ןעבערטש טעוװ רע

 גנַאלָאז ,רעמיא ,רעמיא ,רעמיא רע טעװ ןעבערטש ןוא ,..קילג ןופ לַאוװק

 טלעוו יד גנַאלָאז ,רעמיא ,רעמיא ,רעמיא רע טעוו ןעבעל ןוא ,ןעבעל טעוו רע

 ...ןהעטש טעוו

 ,גרעב עכיוה יד רעטניה ןעדנואוושרעפ טפנוקוצ יד זיא ,סע גידנעגָאז ןוא

 ...להַארטש רעגידנעקסַאלב ,רעגיטכיל ַא יו

 : ךיז םורַא ןָאהטעג קוק ַא ןוא ןעגיוא יד ןעביוהעגפיוא ךיא בָאה ןַאד ןוא

 ערהיא ןעסָאגעג טָאה ןוז יד ןוא ,יולב-ףעיט ,יולב ןעוועג זיא ?עמיה רעד ןוא

 יד ףיוא ,זָארג ענירג יד ףיוא ,לָאהט ןוא גרעב רעביא ןעלהַארטש ענעדלָאנ

 עכלעוו ןיא ,סנעטרָאג עטמַאצרעפזטינ ,עיירפ יד ףיוא ,זָארג עשירפ עווָאיַאמ

 יד ףיוא ןוא ,ןערעילָאק ײלרעלַא ןופ ןעמולב ןוא רעמיוב טהילבעג ןעבָאה סע

 טפול יד ןוא ...סענהָאפ ענעדייז ,עטױר-ךַאלרַאש יד טימ סעדייבעג ענהעש

 ןוא יירפ יוזא טמעהטָאעג ךיז טָאה סע ןוא גיד'היחמ ,ןייר ,שירפ ןעוועג זיא

 ...קאמשענ

 ,ענהעש ץעגרע ןופ ןעמיווש ןעמונעג םיצולּפ טפול רעד ןיא ןעבָאה ָאד ןוא

 -ןעשנעמ ןופ גנַאזעג ן'טימ טשימוצ ,קיזומ ןופ רענעט עכילהערפ ,עסיז

 ...רענעט עזעיד ךָאנ קעוזַא ןיב ךיא ןוא ,ןעמיטש

 סערַאברעדנואוו ַא טלעטשעגרָאפ דלַאב ךיז טָאה ןעגיוא עניימ ראפ ןוא

 ,זָארג יו ,רעדיילק ענירג ןיא ןעשנעמ ןופ הנחמ עסיורג ,עסיורג ַא ,דליב

 ןעבָאה ,דנעה יד ןיא סענהָאפ עטיור טימ ,ןעצטַאל יד ןיא ןעמולב עטיור טימ

 ,,,כנוטכיר ןייא ןיא גידנעלעיּפש ןוא גידנעגניז ,טרישרַאמענ

 םימ טנַאּפשעג ,ןעגָאװ םענירג ַא ןיא ןערהָאפעג זיא סיוארָאפ ןיא ןוא



4 

 ןעשנעמ ןוא טייצ 8806
 יי

 -נעטלַאה ,ןייל יו ,דרָאב רעסייוו ַא טימ ,ןַאמ רעטלַא ,רעטלַא ןַא ,דרעפ עסייוו

 .ענהָאפ עטיור ַא דנעה יד ןיא גיד

 ױזַא בָאה ןוא רעדיילק ענירג ןיא םענייא וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ןֹוא

 : טגערפעג

 ,.? בוט-םוי ַא רַאפ טנייה זיא סָאװ ןוא ?עֶלַא רחיא טרישרַאמ ןיהואוו ---

 ךיא ןעמעוו : רעטשַאררעביא ןא ןחעטש ןעבילבענ ךיא ןיב םיצולּפ ןוא

 -נעיורפ ַא רונ ,ןָאזרעּפסנַאמ ןייק ןעוועג טינ זיא ענַארפ יד טלעטשענ בָאה

 ןעקנַאלש רהיא ןופ ןעמרָאפ עכייר יד ְךָאנ טנעקרעד סע בָאה ךיא ,רעמיצ

 "נעהילב ,ןעשירפ רהיא ןופ קורדסיוא ןעטרַאצ ,ןעכייוו םעד ךָאנ ןוא ,רעּפרעק

 ..,.םינּפ ןעד

 :רעטרעװ ענױזַא טימ ,טרעדנואוורעפ טכייל ,טרעפטנעעג רימ טָאה יז ןוא

 רעטסערג רעזנוא ךָאד ןיא טנייה ? רעדורב ,טינ טסייוו וד ? יו ---

 יו יוזַא ...רהָאי ןעטסגיצפניפ ןופ יַאמ רעטשרע רעד זיא טנייה ! בוט-םוי

 טנייה רימ ןערעייפ ױזַא ,בוט-םוי רהיא טַאנָאמ ןעזעיד ןיא טרעייפ רוטַאנ

 ןופ עדנע יד טייז ,רהָאי גיצפופ טייז גנואיירפעב רעזנוא ןופ בוט-םוי םעד

 ...ןָאיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד

 ןופ עטכישעג יד ןערעה וצ םוא ,לעּפמעט רעזנוא ןיא ןערישרַאמ רימ

 -סטייהיירפ ןעטלַא רעזנוא ןופ ןעּפיל יד ןופ גנואיירפעב ןוא יירעפַאלקש

 רעטוג ,רעטלַא רענעי טָא ...טכַאמעגברוד ןייֵלַא סע טָאה סָאװ ,רעפּפמעק

 ןיא טרָאד טרהָאפ סָאװ ,דרָאב רעסייוו-עענש רעד טימ ,רערעזנוא רעדורב

 | ...ןעגָאװ

 -עג טימ ,לעּפמעט םענחעש ןעכיוה ַא ןעבענ יװ ,ןהעזעג בָאה ךיא ןוא

 ןעמ טָאה ,ןנוז יד טלעגעיּפשעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא ,רעטסנעפ ענעפילש

 רעטנוא םהיא גידנערהיפ ,ןוא ןעגָאװ םעד ןופ ןעמונעגסױרַא ןעטלַא םעד

 :ןעיירשעג-סנעדיירפ טימ טסירגעב םהיא הנחמ יד טָאה ,לעּפמעט ןיא דנעה יד

 רעסיורג רעזנוא עבעל סע ,יַאמ רעטשרע רעדעבעל סע ,טייהיירפ יד ענעל סע,

 טנעוװ יד ףיוא ןוא ןעמולב טימ טצוּפעב ןעוועג זיא ?עּפמעט רעד ןוא

 ,םקרַאמ ןופ ,ןעצנַארק ענירג ןיא טסַאפעגנייא ,רעדליב ןעגנַאהעג ןענייז

 עלעיפ ,עלעיפ ןופ ךָאנ ןוא ,קנַאלב ,יקסוועסינרעשט ,ןינוקַאב ,לַאסַאל ,סלעגנע

 ...עטנַאקעבנוא רימ ,ערעדנַא

 ...טלעיּפשעג טָאה קיזומ יד ,טלעבויעג ךַאלהערפ טָאה הנחמ יד ןוא
 יז
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 רעסייוו רעד טימ ,רעטלַא רעד .ןערָאװעג ליטש םיצולּפ זיא ַאֹד ןוא

 .עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ןענעישרע זיא ,דרָאב

 -עג טָאה םינַּפ רעד ,ןערהערט ןענַאטשעג ןענייז ןעניוא ענייז ןיא ןוא

 .טרעטיצעג ןעבָאה ןעּפיל יד ,דיירפ רעכילדנענוא ,רעפעיט ןופ טלהַארטש

 ןעמונעג טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא דנַאה יד ןעביוהעגפיוא רע טָאה ןַאד ןוא

 ...ןעלהעצרעד

 תוקחד ,תורצ ןופ ,טשרוד ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ טלהעצרעד טָאה רע ןוא

 ןהֶא טפול ןופ,ןעבעל ןהֶא ןעבעל ַא ןופ טלהעצרעד טָאה רע ...םירוסי ןוא

 ןעבָאה עכלעוו ,עטיוט ןופ ןוא ענידעבעל רַאפ םירבק ערעטסניפ ןופ ,טפול

 עגנַאל ,עננַאל א טלהעצרעד טָאה רע ןוא ..,רבק ןייק ןענירק טנעקעג טינ

 ,..יירעריטרַאמ ןוא ןעברעדרעפ ,קילגנוא ,רעיורט ןופ עטכישעג

 םעד ןיא ןעלַאפעג ןענייז םירבח ענייז יו טלהעצרעד רע טָאה ןַאד ןוא

 ,,.טייהיירפ רַאפ ףּפמַאק ןעטצעל

 טנערבעג טָאה רעצרעה ערעייז ןיא ; םירבח עווַארב ןעוועג ןענייז סָאד,

 יז ןעבָאה טולב ןעמעראוו רעייז טי ; טייהיירפ ןופ קנופ רעגילייה רעד

 ןוא טפַאשלעזענ רעד ןופ עמעטסיס עשירַאברַאב עטלַא יד טקנעוװושעגבָא

 רעייז ןערהע רימ ןעלָאז ...! רעדניק עניימ ,ךייא רַאפ דרע יד טעטכורפעב

 סע !עזעילַאסרַאמ רעד טימ ,שרַאמ-ּפמַאק רעייז טימ ןעקנעדנַא ןעגילייה

 רעד עבעל סע ! טייהיירפ יד עבעל סע !ןעקנעדנָא רענילייה רעד עבעל

 *! יַאמ רעטשרע

 טשימוצ ,עזעילַאסרַאמ רעד ןופ רענעט יד ןעכליה ןעמונעג ןעכָאה ָאד ןוא

 : ןעיירשעג עטרעטסייגעב יד טימ

 ..!יַאמ רעטשרע רעד עבעל סע ! טייהיירפ יד עבעל סע ---

 א
 א

 .אואאא ===-=-ההאטפאמע -- טנאהאפפפ === טעטע000 === הססיטטופ ---=-=-ססטלאאפ === טאש == סססאפווושטפ === לסהפוטאטפ שוהל --=-.הנאשאקו ----ןשלאאזאשװפ לקח ------ןלסלקשהק חילוקי פייוול =====-שסווסאמפ === ראמשאסאפ

 .טּפַאכעגפױא ךיז בָאה ךיא ןוא

 ,1898 ,יָאמ



 עק'ךורּב
 ., ייבי טיי עט

 ןיימ ןופ ןערהָאי עטסעב יד ןעדנוברעפ ןענייז םהיא טימ ...עק'ךורב

 ...גנילהירפ-סנעבעל ןיימ ןופ ןעמולב עדנעהילב יד ,טייהדניק

 -יירסיורא ןעלעוו ךיז טלָאװ יז יו יוזא ,םרעטיצ ץרַאה ןיימ ..! עק'ךורב

 רַאפ סָאװ ,יוא ,רעדליב בָא ןעבעל סינעכעדעג ןיימ ןיא ןוא ,טסורב ןופ ןעס

 ענעדלָאנ טימ רעדלעפ עטיירב ,רעדלעוו עטכידעג ,עצרַאװש ...! רעדליב

 ו..ןעלַאגיטכַאנ ןופ ןעלערט ...ךַאלעכַײט עגידנעלמרומ ,ערהָאלק ...ןעגנַאז

 עדנעכַאמ-ךילקילג ...ןעמַאמ רעטלַא ,רעטוג ,רעבעיל ןיימ ןופ ןעשוק עסייה

 -רעביוצ וד ,גנילהירפ ןיימ ,הֶא ,טייהדניק ןיימ ,הֶא ...ןעטַאט ןיימ ןופ תוחטבה

 ...! ןנוז רעניטכיל רעד ןופ ןעלהַארטש יד ןופ טבעוועג ,םולב

 ,רערעטסניפ ַא ,ןעטכענ ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ ,ךיז טכאד רימ ! עק'ךורב

 ןייז טימ ,םינּפ ןערַאד ,ןעלענ ןייז טימ יבר רעקנַארק רעד .רדח רעטרעכיוררעפ

 רענירָאה ,רענעּפָא ,"רעטעטסַארכוצ , רעד טימ ,לעדרעב רעבלעג גיציּפש

 ,רעגניפ ןעבָארג םורַא עקליישטאפ רעניצומש ,רעטיור רעד טימ ןוא טסורב

 םעד טימ ךיז גידנעלקַאש ,ןוא שיט ןעווָאבמעד ןעגנַאל םעד ןעבעל טציז

 ןעבָארג םעד גידנעהערד ןוא קירוצ ןוא ןיה רעּפרעק ןעבלַאה ןעטשרעביוא

 זנוא טימ רע טנרעל ,ןעטייז רעיפ עלַא ןיא עקליישטַאפ רעד טימ רעגניפ

 ...ארמג יד ןוגינ ןעקַאמשעג ַא טימ

 ,ארמג ַא ייב זייוו-ראָאּפ ןעציז רימ .סקעז עבלַאז ןענייז ,ךעלגניא ,רימ

 ,םינּפ ןעכיילב ַא טימ ,ןהעצ רהָאי ַא ,עלעגניא ַא --- עק'ךורב טציז רימ ןעבענ

 טימ ,עלעטיה רענעטעמַאס א רעטנוא ראָאה ּפָאק ןעטזיורקעג ןעדנַאלב ַא טימ

 .ןעגיוא עיולב עסיורג

 ןעטייווצ םעד ףיוא רָאנ ,ארמנ רעד ןיא ,ךילנהעוועג יוװ ,טינ טקוק רע

 עניילק ראָאּפ ַא טימ ,געיצ עסייוו ס'יבר םעד ואוו ,וצ-ריהט םוצ ,רעמיצ טייז

 םורַא ךיז ןעהערד ,עקניסייוו ַא --- ערעדנַא יד ,עקניבַאר ַא ענייא ,ךעלענעיצ

 טגעל ןיצ'יבר יד .לעפָאטרַאק טלייש ןוא ריִהט ןעֶבעֶנ טציז סָאװ ,ןיצ'יבר רעד
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 .עלעגעיצ רעסייוו רעד ןעבעג ליוו ןוא ןָאדַאל ן'ףיוא ץכעלָאש לעקיטש ַא ףױרַא

 ַא טוהט ןוא ןיצ'יבר רעד וצ וצ טפיול יז ,רעקנילפ רעבָא זיא עקניבַאר יד
 ,ליומ ן'טימ ץכעלָאש יד ּפַאכ

 וצ ךַאמ ַא טוהט ןוא ןיצ'יבר יד רהיא ףיוא טיירש -- ! שוררַאנ --

 ,ןעסע ךיד ןעלָאז ןעצנַארפ ,וד אבוסו ללוז ,שורַאנ -- רעסעמ ן'טימ רהיא

 - 1 גונעג טינ רָאג זיא רהיא
 ןוא רעמיצ טייז ןערעדנַא ן'פיוא ןיוש זיא עלעגעיצ עקניבַאר יד רעבָא

 ,קָארט ןיא יו ןיצ'יבר יד טרעה

 לוק ןפיוא ךיוה ךיז טכַאלוצ רע ;ןעלעפעג רהעז סע זיא ןעק'ךורב

 ,עלענעיצ יד ךיז וצ ןעינַאמ וצ ןָא טביוה ןוא

 ,לוק ן'םיוא רע טפור -- ! קישזד-קישזד-קישזד ---

 .רעדנַאנופ ךיז ןעכַאל ,רעדניק רימ

 וצ ןָא ףיז טביוה ןוא ןעגיוא עגנערטש טימ ןָא םהיא טקוק יבר רעד
 דנַאה ַא ןיוש זיא רע זַא .ןעק'ךורב וצ ,םהיא וצ רעטנהענ שיט םורַא ןעקור

 -עננייא ןעליטש א טימ רעהירפ םהיא ,יבר רעד ,רע טגערפ ,םהיא ןופ םייוו

 : לוק םענעטלַאה

 ? ןעמ טלַאה ואוו ,ץָאקש ---

 טימ ןעכוז וצ ןָא טביוה ,טשימוצ עלעסיב ַא גנַאּפנָא ןופ טרעוו עק'ךורב
 ,טרָא םעד רעגניפ יד טימ ןעפערט טריבורּפ ,ארמג רעד ןיא ןעגיוא יד
 טביילב ןוא עטייווצ ַא ףיוא ,הרוש ַא ףיוא רעגניפ ַא טימ בא ךיז טלעטש
 : גיד'זנורב סױרַא טדער ןוא הרוש ןייא ףיוא רעגניפ ן'טימ ףוס ן'פיוא ןהעטש

 ! ָאד טָא --

 ---? ריד ךיא גערפ ,ןעמ טלַאה ואוו ,גנויידָאב ,ןָאטירכ ,עקצוב ,עקרוי ---
 ,רעכעה רענעט ראָאּפ ַא טימ יבר רעד טיירש

 ןוא רעטייוו תורוש ראָאּפ ַא ףיוא רענניפ םעד קור ַא טוהט עק'ךורב

 : ליטש טגָאז

 ...המודא הֹרּפ רעד ייב ,ָאד טָא ---

 רעטסכעה רעד ףיוא יבר רעד ןיוש טיירש --- המודא הרּפ רעד ייב ---

 רעטרעגנוהענסיוא רעטציירוצ ַא יו ןהייצ יד טימ םעריצש ןוא עװַאטקָא

 חצור ,רימ וצ וטסָאה סָאװ ! ןהעג וטסלָאז עלקה ףכ ןיא ,ןָאטירכ --- ףלָאװ

 ייב ! ןעביירטניירא דרע'רד ןיא רימ ךָאד טסעוװ וד ,וד סיעכהל דמושמ ,וד
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 רע טעּפירכ -- גָאז ...! טנעיל ּפָאק ןייד ואוו ,רזממ ךךַא ! המודא הֹרַּפ רעד

 -- : ענימ עגידנעשארטס ַא טימ רעטנהענ םהיא וצ ךיז גידנעקורוצ ,סױרַא

 ! ןנמ רב ַא רַאפ דלַאב טָא ךיד ךַאמ ךיא םורָאװ ? ןעמ טלַאה ואוו ,גָאז

 -ייוו יד ןעסייררעפ ,ךעלענעיצ עניילק יד רעטנוא ןעּפאכ-- ! עעמ ---

 ,..תולעּפתה רענעגעיצ טימ בוטש ן'רעביא ןעגנירּפש וצ ןָא ןעביוה ןוא ףלעד

 ,ךיז טכַאלוצ ןוא ןעטלַאהנייא טינ ףךיז ןעק עק'ךורב

 ,םילכ יד ןופ סיורַא טהעג יבר רעד

 םעד ,העז -- ןהייצ טעריצשעגנסיוא טימ רע טעּפירכ --- ,העז ,העז ---

 .. יד ריד לעװ ךיא ,העז ! טליב דנוה ַא יו זיא ,םהיא וצ טדער יבר רעד ! דמושמ

 5.1 !ַאנ ,ַאנ -- : יירשעג ַא ןוא ביוה ַא ךיז רע טוהט ! ןעכַאמ הרובק

 ,ערַאד ס'יבר םעד ןופ שטעּפ עגידעכליה ראָאּפ ַא טּפַאכ עק'ךורב ןוא

 ,דנַאה ענידרענייב

 טזָאל ,לעסיירט ַא רונ ךיז טוהט רע ,רעדניק ערעדנַא יוװ ,טינ טנייוו רע

 .ּפָאק םעד בא טרהעק ןוא יוא ןַא סױרַא

 ,ץַאלּפ ןייז ףיוא רעדעיוו ךיז טצעז יבר רעד זַא ,לעסיב ַא רעטעּפש רונ

 טיירש ןוא ענימ רעגיד'סיעכהלדוצ ַא טימ םהיא ףיוא קוק ַא עק'ךורב טוהט

 ...עלעגעיצ עקניבַאר יד יו ,"עמ , סיוא
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 רענידעבעל א רהעז ,רדח ןיא עק'ךורב ןעוועג זיא רבח רעכילהערפ ַא

 רעד יװ ,ןעבָאה ןוא םיתב-ילעב עמורפ ןעוועג ןענייז ןערעטלע ענייז .עלענניא

 טַאהעג וליפא טָאה רע .בר ַא ןעכַאמ םהיא ןופ טלָאװעג ,ןעדיא ייב רענייטש

 טריסערעטניא רהעמ טָאה םהיא .ארמג רעד וצ טינ רעבָא ,ןעטייקגיהעפ עטוג

 חרּפ יד יוװ ,ןעגיוא עטאוװע'םת ערהיא טימ עלענעיצ עקניבַאר ,ענידעבעל יד

 נָא טנעקעג ךָאנ ךיז טָאה רע זַא ,ךָאנ טסעומש רעוו .ארמג רעד ןיא המודא

 ןעכוזעב רעדָא ,לעסיב ַא ןערהָאפרעטנוא ןוא ןענָאװ א רעטניהַא ןעגנעה

 ףיז טסייר ןעמ יװ ,ןעקוקוצ ןוא עניווד רעד ףיוא "ןעיוב , יד טייצ-רעטניוו

 ערעייז ןערעה ,ןעשנעמ ןופ ףַאלעג םעד ןהעז : רעגיטכיר ,רעדָא ,ןעטייז יד

 גידנעפיול ,רענייא יו ,ןעקרעמעב ;לעמוטענ םעד ,שער םעד ,ןעיירשענ

 ; ערעדנא עלעיפ םהיא רעביא ןוא ןעקור ן'פיוא לַאפ ַא טוהט ,זייא ן'רעביא

 סעֶלַא ואוו ,דלעפ ן'פיוא ,דלַאװ ןיא טדָאטש ןערעטניה טייצירעמוז ןהעג רעדָא
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 טסקַאװ סָאװ ,םולב רעד דוס ַא ןייא טלעמרומ עלעכייט סָאד יו ,טהילב ,טבעל

 יד טעצסַאל ןוא טשוק עלעטדניוו רעלהיק רעד ואוו ; ןעגערב ערהיא ףיוא

 דלַאװ ןיא רעמיוב עטלַא יד ואוו ; דלעפ ןיא ןעגנַאז יד ייב ךַאלעּפעק ענעדלָאנ

 -- רערעדנַא רעד טימ ענייא ךיז ןעקשוש ןוא ןענייווצ ערעייז טימ ןעלקַאש

 ,ן'יבר םעד ףיוא -- סעלַא ,סעלַא ףיוא ןעסעגרעפ עק'ךורב ךיז טגעלפ ןַאד

 ...ךיוא ןייֵלַא ךיז ףיוא לָאמ ?עיפ ןוא רדח םעד ףיוא

 א 8 + 

 טינ אמתסמ רע טָאה ,רהָאי ןהעציירד ןערָאװעג טלַא זיא עק'ךורב זַא

 ןעבָאה ןערעטלע ענייז .ךעל'םירוחב עשיטייל יו ,השרד ןייק ןעטלַאה טנעקעג

 טינ טעוװ רע זַא ,.ה .ד ,ןייז טינ םהיא ןופ טעוװ תילכת ןייק זַא ,ןהעזרעד

 רומיל רכש רעד, --- רדח ןופ ןעמונעגסױרַא םהיא ייז ןעבָאה ,בר ןייק ןייז

 ,רחוס א רַאפ ןעכַאמ טלָאװעג םהיא ןעבָאה ןוא --- "ןעפרָאװעגסױרַא זיא

 ,רעטקַארַאכ ןעגידעבעל ןייז רַאפ טסַאּפעג דָארג טלָאװ סָאד ...ןַאמסטפעשעג ַא

 ,"רעדעיל עיינ ,לעגיופ עיינ ,לעגיופ עיינ ,ןעטייצ עיינ, .,.טייצ יד טינ ןעוו
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 ,ןָאיצקַאער יד .ןערהָאי רעגיצכַא יד ןופ גנַאפנָא ןיא ןעוועג זיא טייצ יד

 ןעטפ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ גנוטכירניה רעד ךָאנ ןעכָארבעגסױא טָאה סָאװ

 -עגנָא טינ ץניווָארּפ רעזנוא ךָאנ טָאה ,דנַאלסור ןופ טדעטש עסיורג יד ןיא

 ןוא טייל עגנוי עטעדליבעג טדָאטש רעזנוא ןיא ןעוועג ןענייז ןַאד .טרהיר

 עמייהעג טנעפעעג ןעבָאה סָאװ ,סעקטסיזַאנמיג ןוא ןעטסיזַאנמינ ,ןעיורפ עגנוי

 עטוג טימ טגרָאזרעפ ייז ןוא "גרַאװגנוי , יד טנערעלעג ןעבָאה ןוא ןעלהוש

 .ןעזעל םוצ רעכיב

 ןעגָארטעג ןַאד טָאה "ךיז ןעלקיווטנע , ןופ ןוא ןענרעל ןופ טסייג רעד

 -יפעב ,םירוחב-הבישי ,סעקרעמערק ,ךעלדיימ .רעטקַארַאכ ןעשימעדיּפע ןַא

 ךיז ןענרעל םוצ ןָאהטעג םהענ ַא ךיז ןעבָאה סעקינטסַאּפ ןוא טסוּפ עש'יתב

 -רעביא טדָאטש רעזנוא ןיא ךיז טָאה ןַאד ןוא .רעכיב עכילצינ ןעזעל םוצ 'יא

 דנַאלסור ןופ טדעטשי-טּפיוה יד ןיא סָאװ ,עטכישעג יד לָאמַא כָאנ ט'רזח'עג

 ,טכַאמעגכרוד קירוצ רהָאי ןהעצ טימ ךָאנ טייל עגנוי יד ןעבָאה
 וצ , טריטַאבעד ןעבָאה ןוא ן'װערַאסיּפ ןעזעלעג ןעבָאה טייל עגנע יד
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 ןוא ןעבָארנעב ןעבָאה עלעיפ ,"לעוויטש ראָאּפ ַא וצ רעיּפסקעש רעסערג זיא

 עלעיפ ...רבק ןעפעיט ןייא ןיא טסנוק רעד טימ ןעמַאזוצ ןע'ןיקשוּפ ןעטַאשעב

 ןענָארטעגנ ןעבָאה ,סווָארַאזַאב ןיא "ךיז ןעלעיּפש , וצ טערַאטסענ ךיז ןעבָאה

 ןעבָאה ןוא ןעזיוה יד רעביא ךעלדמעה ,סעװַאלָאכ עכיוה טימ לעוויטש עגנַאל

 לעיפ ןעוועג ?עפייווצ ןהֶא זיא םעד ןיא ."שיטסיליהינ, טרהיפעגפיוא ךיז

 ...סעגילייה ןוא סעטסנרע רהעמ ךָאנ רעבָא ,סעשימָאק לעיפ רהעז

 -קָאד גינעוו טינ ןעסקַאװעגסױרַא רעטעּפש ןענייז גנוגעוועב רעזעיד ןופ

 -ָאיצולאװער עשיסור ךיוא רעבָא ,ןעשנעמ עשיטקַארּפ ,ןעטַאקָאװדַא ,םיריוט

 ...עגרָאטַאק זיב ?לכ ןעטיירפעב א רַאפ טפּפמעקעג ןעבָאה סָאװ ,ןערענ

 ןיא ןוא ןעטייצ עלַא ןיא ןעגנוגעוועב ערעדנַא עלַא יו ,גנוגעוועב עזעיד

 עגנוי ןוא ךעלדיימ ןופ ןעּפיט עשימָאק ןעפַאשעב וליפא טָאה ,רעדנעל עלַא

 -ַאבעד ,"עטלעקיווטנע , ןיא ךיז טלעיּפשעג ײנוּפָאּפ השעמ ןעבָאה סָאװ ,טייל

 ןעבָאה ייז עכלעוו ןופ ,ןעכַאז עכיוה רעביא ענימ רענשזַאװ ַא טימ גידנעריט

 עכלעוו ףיוא ,ןעזַארפ עכלעזַא טימ גידנעדייר ןוא טַאהעג טינ ףירגעב ןייק

 גנוגעוועב עבלעז יד רעבָא ; ןעכערבסיוא רענהייצ יד טנעקעג ךיז טָאה ןעמ

 ןוא ןעפעיט ַא טימ ןעיורפ ןוא רענעמ עטלעקיווטנע-תמא ןעפַאשעב טָאה

 ַא ןעוועג ןזיא גנוגעוועב יד ,טרָאװ ןייא טימ ...ןעכַאז ףיוא קילב ןעטיירב

 .ןעק'ךורב ןעסירעגניה ךיז טימ ךיוא טָאה םָארטש רהיא ןוא עקרַאטש

 -רדח ענילָאמַא ענייז וצ האנק יד טקריוועג םהיא ףיוא טָאה הליחתכל

 ,רעהירפ ןעסירעגניה טָאהעג ןיוש טָאה "םָארטש , רעד עכלעוו ,ךעלגניא

 ןהעגמורַא ייז גידנעהעז ,שיסור ךיז ןעשיווצ ןעדייר ייז יוו גידנערעה

 רעטנורַא ןעמהענ ייז יוװ ,גידנעקרעמעב ; סעװכַאּפ יד רעטנוא רעכיב יד טימ

 ייז גידנעפערט ; עטעדליבעג השעמ ,ןעטייווצ םעד רַאפ רענייא ןעלטיה יד

 ךיז ןעדליב סָאװ ,ךעלדיימ טימ גידנעריצַאּפש טדָאטש ןערעטניה טייצ-רעמוז

 טקעװרע םהיא ןיא טָאה סעֶלַא סָאד -- טמערַאעג רַאנָאז ענינייא ןוא ,ךיוא

 וצ טסולגרעפ ךיוא ךיז טָאה םהיא ןוא םירבח ענידרעהירפ ענייז וצ האנק ַא

 .ייז ןופ רענייא ןייז

 ךיז טָאה ןוא ?הוש רעמייהענ ַא ןיא רעליש סלַא ןעטָארטעגניײרַא זיא רע

 רָאג םעד טימ זיא עטאט ןייז .ןערב ַא טימ ןענרעל םוצ ןָאהטעג םהענ ַא

 -וירוצסױרַא טעדנעוועגנָא ןעטייקכילגעמ עלַא טָאה ןוא ןעוועג ןעדעירפוצ םינ

 ,עטַאט סעק'ךורב רעבָא ."הּפילק רערעטסניפ , רעד ןופ ,ןעק'ךורב ,םהיא ןעס
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 טינ ןעמ טסיג ליוא ןענידנענערב ףיוא זַא ,ןעסעגרעפ םינּפה טָאה רע ! ךעבענ
 ןיא טנערבוצ רהעמ ךָאנ ןעבָאה ןעטַאט ןייז ןופ ןעגנורעטש יד ..,רעסַאװ ןייק
 ןעוועג ןעלעפענ ייברעד ךיוא זיא םהיא ןוא ךיז ןענרעל וצ קשח םעד םהיא
 - ."טפַאשנעסיװ, רעד רַאפ רעריטרַאמ ?עקיטש ַא סלַא ךיז ןעלהיפ וצ

 ,סעקרערהעל ןוא סרערהעל יד ןופ טרעהעג לָאמ פעיפ רע טָאה ?הוש ןיא
 ייז יװ ,טפַאשנעסיוו רעד רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ יױוזַא יו
 זיא ,ונ .ןעגנוגייצרעביא ערעייז רַאפ ןענערב ןוא ןעטָארב ןעזָאלעג ךיז ןעבָאה
 טינ רע טהעטש ? טפַאשנעסיװ יד רַאפ בירקמ טינ ךיז ןעד ,עק'ךורב ,רע
 ? ןעטַאט ןייז ןופ תורצ ענעטָארבעג ןייק סיוא

 רעבָא ,ןעדייל וצ טניואוועג ךיִז טָאה רע ןוא טנערעלעג ךיז טָאה רע ןוא
 -נעדעירפוצ טנעקעג טינ ךיז טָאה רעטקַארַאכ רעגידלודעגנוא ,רעגידעבעל ןייז
 טנעקעג טינ טָאה רע ןוא ?'רעריטרַאמ ןיילק ַא ןופ עלָאר ַא טימ ןעלעטש
 לָאמ סעכנַאמ ןוא םהיא ןעגעג טפּפמעקעג טָאה רע ,ןעטַאט ןייז ןעגייוושרעפ
 ...ןפוא ןעבָארג ַא ףיוא
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 טניואוועגייב בָאה ךיא ןעוו ,דנעבא-רעטניוו םענעי ךיא קנעדעג ,טצעי יו
 ,רעטָאפ ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ ענעצס עגירעיורט ַא

 ןיא ןוא ,ךוב א רימ ייב ןעהילעג עק'ךורב טָאה קירוצ ןעכָאװ ראָאּפ ַא טימ
 .ןעמהענבא םהיא ןעמוקעג ךיא ןיב דנעבא ןעזעיד

 -אטשרעפ דלַאב ךיא בָאה ןעטַאט ןייז ןוא ןעק'ךורב ןופ ןהעזסיוא ן'ךָאנ
 זיא עק'ךורב .ענעצס ַא ןעמוקעגרַאפ סָאװ-רָאנ זיא ייז ןעשיווצ זַא ,ןענ
 טדערעג סעכ טימ טָאה עטַאט ןייז .ןעכעירשעג טָאה ןוא טקורעגנָא ןעסעזעג
 | ,ן'עמאמ רעד וצ סעּפע

 ןוא זייב רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא השמ 'ר טָאה ,ןיירַא ןיב ךיא ןעוו
 : טדערעגסיוא טָאה

 ןעק עטַאט ןייז ,השקשינ ! ארב אנת ַא ךָאנ ! ָאד ךיוא רע זיא טָא ---
 ,ןעדיא ,סע ןעסקַאװ ןעדיא ,ןעירשעג העוו ,יוא ...תחנ םהיא ןופ ןעבָאה ךיוא
 ךיז רע טָאה -- ?ָאד וטספרַאד סָאװ ,ונ ...| ייז ףיוא הלהב ַא ,ןעדיא עמורפ
 ,ןעק'ךורב ? וטספרַאד ןעק'ךורב --- סעכ טימ רימ וצ ןָאהטעג רהעק ַא םיצולּפ
 ?עלעטיב ַא ךָאנ ןעמהעננַא ךיז וטסליוװ ,ריד ןיא ךָאנ זיא הּפילק גינעוו ? סָאװ
 ..,! םייח-תיב ןייא ףיוא ןעדייב טנעמעג ךייא ןעמ טָאה ןעבָארגעב ,יוא
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 ףילדניירפ ךימ טָאה ןוא טרָא ןופ ןעביוהענפיוא לענש ךיז טָאה עק'ךורב

 | .דנַאה יד טננַאלרעד

 ןעירשעגסיוא טָאה רע ןוא טנערעגפיוא רהעמ ךָאנ ן'השמ 'ר טָאה סָאד

 : ץרַאה רהעמ ּךָאנ טימ

 "..,? סעּפע רהיא טמוק ןענַאװ ןופ ,דיא א ,םכילע םולש ,

 רענירעירט א טימ ּפָאק ן'טימ טלעקַאשענוצ רע טָאה ייב רעד ןוא

 טָאלב ַא יאדוא טנערעלעג ? ַאה ,רהיא טמוק שרדמה תיב ןופ --- עינָאריא

 ןטסָאה ! םולש ,םהיא רע טינ םולש ? םילהת רעטיּפַאק ַא טנַאזעג רעדָא ,ארמג

 וטסָאה ,ךייא ףיוא הפנמ ַא ,םירזממ ,יופט ! םולש םהיא טיג רע ,ןהעזעג

 ....1 םולש םהיא טיג רע ,ןעבעל ןייד ףיוא ןהעזעג

 ,עמַאמ סעק'ךורב ,לעטע טשימעגניירַא ךיז טָאה --- ! דלַאװג ,השמ ---

 םעד רענייא ןעביג ייז סָאװ ,ריד טרַא סָאװ ,טדערוצ ךיז וטסָאה סָאװ --

 ? ךיז וטסדניב סָאוו ,דנעה יד ןערעדנַא

 ...1 ָאד ןיוש טזיב וד ...? ךיז דניב ךיא ? ַא ,לעטע ,ךיז דניב ךיא ---

 ,וד טינ ןעוו --- טדערעג רע טָאה --- ריד רונ ,ריד ,ןעקנַאדרעפ וצ ריד רונ ,א

 ... ךיז דניב ךיא ...הּפילק יד םהיא ןופ ןעגָאלשענסױרַא ןיוש טלָאװ ךיא ,ָאהִא

 טָאה רע -- ָאד טָא ,ָאד טָא ,שינעדניב ַא רימ ייב ָאד זיא ָאד טָא ,עי ,ךיא

 ,ךיד גערפ ךיא -- טסורב רעטיירב ןייז ןיא רענניפ ן'טימ טּפַאלקעג ךיז

 ...?ַאה ,ןעק'ךורב ןהעז גיטיונ ױזַא רע ףרַאד סָאװ ? ןעמוקעג רעהַא רע זיא סָאװ

 טימ עס'ךורב ןעכַארבעגרעטנוא םהיא טָאה -- ! רימ וצ טהעג רע ---

 .ריד וצ טינ --- חזנור

 ןעק רע ,אש --- ,ןעק'ךורב ףיוא ןעירשעגנָא עמַאמ יד טָאה -- { ַאש ---

 ! ןעטלַאהנייא טינ רָאנ ךיז

 לענש בָאה ףיא ןוא גיד'בוט-םוי רָאנ טינ טלהיפעג ךיוא ךיז בָאה ךיא

 ,ךוכ םעד םהיא ייב ןעטעבעג

 ,ןעק'ךורב וצ ןעקור ךיז ןעמונעג ןוא ןָאהטעג גנורּפש ַא טָאה השמ 'ר

 : גידנעיירש

 ....3 ַאה ,וטסנָאז סָאװ ? ריד וצ ,רזממ ,רע טהעג ריד וצ --

 .רעמיצ ןעטייווצ ןיא סױרַא זיא עק'ךורב = |
 ,חטמ 'ר ןעירשעג טָאה -- !ל?ארשי רכוע םעד ףיוא וטפגָאז סָאװ --- 'ו

 זיא עק'ךורב עכלעוו ךרוד ,ריהט ן'פיוא ָאד ןוא בייוו רעד ףיוא ָאד גידנעקוק
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 ,ןעניימ טלָאװ רעצימיא ? ַאה ,ןטסגָאז סָאװ "! רע טהענ רימ וצ , -- סיורא
 ...! םתסה ןמ בלכ ַא ,ייוו'כ .,.? סָאוו ַא ...ךיא ןוא תיבה לעב ָאד זיא רע זַא

 ...} רע טהעג רימ וצ , ..,ן'תיממ םהיא לעװ ךיא ,רע טעוװ ןעבעלרעד טיג ,ךַא

 יאדכ ...? א ,תחנ טבעלרעד ..,! ןערעוו וטסלָאז ןעכָארבעגנייא ,סרוקיּפא ,ךַא

 יוזא ךיוא וטסָאה ,לעטע !חרומו ררוס ןימ ַאזַא ןעוועדאהוצסיוא ןעוועג

 שטייטס !?ןעטַאט א ןענעג ןעדער !טינ ,ךיא ?ןעטַאט ןייד טגָאזעג

 ןוא ,זייוו-םירבא שיילפ ןיימ ןעסייר טלָאװ רע זא ןוא ! ? ןעטַאט א ןענעג

 ןעדער !שטייטס ! טיוה ןיימ ןעטינשעג רעטיר עגידענערב טימ טלָאװ רע זַא

 ףרַאד ןענייטשרעפ ,לעטע ,ראפרעד טמוק הליקס ! ןעטַאט ַא ןעגעג טרָאװ ַא

 ...| ןענייטשרעפ ,ןיד ן'כָאנ ןב ַאזַא ןעמ

 ...ןעליוק עדנעהילג ףיוא יו ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןָאטעג רהעק ַא םיצולּפ ךיז השמ 'ר טָאה -- ָאד וטסטראוו סָאװ ,ונ ---

 .רימ וצ

 .ןעקָארש וצ טלעמַאטשעגסירוא ךיא בָאה --- ...לעכיב ןיימ ---

 ךָאד ,"רעמּפמעק , יד ןופ ןעװעג וליפא ךיוא ךיא ןיב טייצ רענעי ןיא

 ךיא לעװ ,טָא ,טָא זַא ,גידנעטראוורע ,טרעטיצעג סיפ ןוא דנעה רימ ןעבָאה

 םעד ןוא ,קַאב ןיימ ףיוא ןעטַאט סעק'ךורב ןופ דנַאה עקרַאטש יד ןעלהיפ

 טלָאװ ךיא ןעוו ,בוטש רעד ןופ חרביו טכַאמעג גנַאל ךיא טלָאװ ,טנָאזעג תמא

 .ןעק'ךורב רַאפ טמהעשעג טינ ךיז

 ,דנַאה ןייז ןעלהיפ ןעבעגעג טינ רימ השמ 'ר טָאה ,ןעניוטשרע ןיימ וצ

 ןעגידנעטעב ,ןעכייוו ַא טימ רימ וצ טעדנעװעג ךיז טָאה רע ,טרהעקרעפ רונ

 ; לוק

 ךיוא וטסדער ? ַא ,רבח ןייז ךָאד טזיב וד טָא ,אברדא ,וד גָאז טָא --

 ...1 ַאה ,ךייא וצ גָאלק ַא ,ןעטַאט ןייד ןעגעק יוזא

 םהוא טָאה ?עטע זַא ,גָאטהעװ אזַא טיט ןעננולקעג טָאה לוק ןייז ןוא

 .ןעגיהורעב ןעמונעג

 רעזנוא ןופ רעסעב סעּפע ןזיא רע ,רַאנ א טזיב וד ,השמ ,יוא ---

 רעסעב יז טלָאװ טייצ ַאזַא) טלעוו אזא ןיוש זיא סע ...? סָאװ ,ןעק'ךורב

 ןעמ ןומ יוזא ,טלעיּפש רמזדילכ רעד יװ : ןעפלעה טינ ךיז ןעק ןעמ (טנָאזעג

 טימ תורצ זיא םוטעמוא .טינ ןעמ ןעק טלעוו ַא ןעלעטשרעביא ...ןעצנַאט

 .ןיילַא רונ ריד ייב טינ ,רעדניק יד
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 .ן'השמ 'ר רַאפ טסיירט רעניילק ַא רהעז ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 א ךיא ןיב ,לעטע -- לַאג טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! ?עטע ---

 זַא ,העד ַא ןענָאז םהיא ךיא ןעק ,לעטע ..,? ַא ,דניק ןיימ רע זיא ? ַא ,עטַאט

 שטָאכ העג טינ זַא ...!ןענְלָאפ ךימ רע ןוס ? טינ והט סָאד ןוא והט סָאד

 ...1 ןענעווטעניימ ןופ עלקה ףכ ןיא

 םַאכ ַא בָאה ךיא .ךוב ן'טימ עק'ךורב ןיירַא זיא טייצ רעזעיד ןיא

 .סױרַא ןיב ןוא דנַאה סעק'ךורב ןָאהטעג

 ַא "!רזממ, :יירשעג ס'השמ 'ר טרעהעג ךיא בָאה ריחט ן'רעטניה

 ןוא יירשעג ס'השמ 'ר רעדעיװ ,ענָאלדָאּפ ןא ?הוטש ַא ןופ לַאפ ןעקרַאטש

 *! רענעגושמ , :לוק ס'לעטע םעדכָאנ

 ,רהָאי ןהעצטכַא ןערָאװעג טלַא זיא רע זיב עק'ךורב טפּפמעקעג טָאה יוזא

 ,ךַארּפש עשיסור יד טנרעלעגסיוא טָאהעג ןיוש רע טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 ךיז טָאה ,ןעדנוטש ענינייא ןענָארקעג טָאה ,רעכיב ןעזעלעגנָא ךיז טָאה

 ןיטסירק ַא וצ ריטראווק ענענייא ןַא ףיוא ןרעטלע ענייז ןופ ןעבילקעגרעביא

 ...יירפ ןערהיפ ןוא ןעלהיפ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא

 רַאפ טנעכעררעפ ןעוועג וצרעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,עמַאמ-עטַאט ןייז ראפ

 ןעבילקעגרעביא ךיז טָאה ןהוז רעייז סָאװ ,סָאד זיא ,םיסחוימ עשדיא עסיורג |

 ריזח ךָאנ רשפא ןוא תופירת ןעסעגעג אמתסמ טָאה ןוא "היוג , ַא וצ היסהרפב

 טלָאװ עק'ךורב יוז ,רענרע ?עיפ ,ּפַאלק רעקרַאטש ַא ןעוועג סע זיא --- ךיוא

 ...ןעברָאטשעג

*2/ *8  *+ 

 שטיוועיעסיאָאמ סירָאב ןעפורעג ךיז רע טָאה טצעי ,ןיינ --- עק'ךורב ןוא

 ערעדנַא טנרעלעג ,ךיז טנרעלעג ,רעכיב ןעזעלעג : סנייז ןָאהטעג ךיז טָאה ---

 -ַאװיא ַאירַאמ עט'תיבה-לעב ןייז ביוא ,טרעמיקעג קרַאטש טינ ךיז טָאה ןוא

 ; טינ םולשו סח רעדָא ,שיילפ עקבָארַאק ןעסע וצ ןעבעגעג םהיא טָאה ַאנווָאנ
 עגיסיפ-רעיפ רעדנא ןַא ןופ רעדָא ענרעבלעק ,ענעדניר זיא שיילפ יד ביוא

 ...היח

 ַא ,סעװילַאכ עכיוה טימ לעוויטש עגנַאל רָאּפַא טפיוקעג ךיז טָאה רע
 סָאד טָאה ,ןענערב יד םורַא ןעפיירטש עיולב טימ ?עדמעה עשיסור ןיילק

 טָאה ּפָאק ן'פיוא ןוא ,םורַא סַאּפ םענעמיר א טימ ןעזיוה יד רעביא ןָאהטעגנָא
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 רע טגעלפ יוזא ,?עצע? רענעפָא ןַא טימ "עקמעד , עטיירב ַא ןָאהטעגנָא רע

 ,דניירפ ענייז וצ ןוא ןעדנוטש ענייז ףיוא ,סַאנ ןיא ןהעג

 טימ ןעצנַאנ ןיא זיא רע וליפא ןוא ,ן'וװערַאסיּפ ןעזעלעג ןַאד טָאה רע

 ,ןעווענ ןעדעירפוצ רחעמ רע טלָאװ ךָאד ,ןעדנַאטשרעּפנייא ןעוועג טינ םהיא

 ןעוועג עיזעָאּפ ןעביירש וצ טאטשנא ןעטלָאװ עהטעג רעדָא רעיּפסקעש ןעוו

 עכילטע דלעג גינעוו רַאפ ןעדנובעגנייא םהיא ןעטלָאוװ ןוא רעדניבכוב ע'טושּפ

 ןיימעגלַא ןיא .םהיא ייב טרעגלאװעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,"קינמערווָאס , ךעלכיב

 ,ןאד רונ ןעריטסיזקע וצ טכער טָאה ךאז ַא זַא ,גנוניימ רעד ןעוועג רע זיא |

 ,ןעריטסיזקע אי געמ רוטַארעטיל .טפאשלעזעג רעד ןעצונ טגנערב יז ןעוו

 קיטסירטעלעב ..,טפַאשנעסיװ טימ ךיז טמהענרעפ סָאװ ,עטסנרע יד רונ רעבא

 ַא ? טסירטעלעב ַא ןזיא סָאו םורָאװ ...ןערעוו טפַאשענבָא ןעזומ עיזעָאּפ ןוא

 טכארט ןוא קעװַא ךיז טצעז רע עיזַאטנַאפ רעשרערענגיל ַא טימ שנעמ

 הטרעוו ןייק ןוא ןעצונ ןייק ןעבָאה סָאװ ,תוישעמ ענעדעישרעפ ּפָאק ןופ םיוא

 טאטשנא םורָאװ ,םיענושמ טושּפ ןענייז ןעטעָאּפ ןוא ,טפַאשלזעעג רעד רַאפ

 ןוא ,ןעזרעפ ןיא ייז ןעביירש ,ןעליוו ייז סָאװ ,ךיילג ןעביירש ןעלָאז ייז ,םעד

 ןעהעג סיפ יד טימ ןחעג טאטשנא לָאז שנעמ ַא יו טַארוקַא םיוא טמוק סָאד

 ..,ּבָאק ן'םיוא

 ,שטיוועיעסיאָאמ סירָאב ,שטייטס : ןענָאז םהיא טנעלפ ןעמ ןעוו ןוא

 וטסיג --- יֵאטסלָאט ַא רעדָא וועינעגרוט ַא רעדָא ,אלָאז ַא םזעל ןיילַא וד ןעוו

 טנייה ,ןעבעל סָאד בא ךיז טלעגעיּפש קרעוו ערעייז ןיא זַא ,וצ ןיילַא ךָאד

 ! ? ןעניל זיא קיטסירטעלעב עטונ זַא ,ןעגָאז וטסנעק יוזא יו

 טינ דייר ךיא --- ןרעפטנע רע טגעלפ --- ,טינ ךימ טסהעטשרעפ וד ---

 ,עמרָאפ יד .עמרָאפ רעייז ןעגעוו רונ ,קרעו יד ןופ טלַאהניא םעד ןענעוו

 וצ ,טקנעדעג טסנרע םורָאו .עשירענניל ַא זיא קיטסירטעלעב ןופ ,ךיא גָאז

 לעיפ יוזא ןיא אנינעראק אננַא ַא ןעביירשנָא יאטסלָאט ַא ?שמל ףרַאד סָאװ

 ןיא ךיז טבעילרעפ ןוא ןעבעל ןיא אננַא טריטסיזקע ,ךשפנ הממס ? רעדנעב

 ןעק רעדָא טריסַאּפ טָאה ךַאז אזַא ןוא ַאזַא זַא ןָא ןעמ טביירש ,יַאקסוװוָאכלָאװ

 ןיא ךעלטעלב ייוצ השעמ יד טמהענרעפ ןַאד ןוא ,ןעבעל ןיא ןעריסַאּפ

 ! רעצעז םעד יא רעביירש םעד יא טײברַא לעיפ ןייא טרָאּפש סע ןוא ,ןעצנַאג

 זומ םודַאד ןוא עינָאלָאכיסּפ זיא ןעטרָאד זַא ,ןענָאז רהיא טעוװ ,ןעד סָאװ

 ןעמ ןעק ,וליפא יוזא ביוא ,ונ --- גנולדנַאה יד ץַאלּפ לעיפ יוזא ןעמהענרעפ



 ןעשנעמ ןוא טייֵצ 298

 עכלעזַא ייב יורפ ַא רעדָא ןַאמ ַא זַא ,טושּפ גידנעביירש ,ץרוק ץנַאג ןעכַאמ סע

 .יוזא ןערעלק ןעק רעדָא עיַאװַאה ַאזַא טכַאס ,ןעדנעטשמוא עכלעזא ןוא

 ַא טימ רעגניפ ַא ןייא ךיז טכעטש ןוא זעוורעג זיא ?עדיימ ַא ןעוו ,לשמל

 ...טדיוט םעד ןָא ןענהָאמרעד ךיז יז לָאז ,לעדָאנ

 ,עק'ךורב רעדָא שטיוועיעסיאָאמ סירָאב רעבלעזרעד ;! גידריווקרעמ ןוא

 ן'תמא רעד ןיא טָאה ,רוטַארעטיל ענהעש יד רעביא גנוניימ אזא גידנעבָאה

 ,טכידעג עטוג ַא יא גנולהעצרע עטוג ַא יא טַאהעג בעיל קרַאטש ןעצרַאה ןיא

 רעדָא גנולהעצרע עטוג ַא ןעזעל וצ ןעפערט םהיא ךיז טגעלפ סע ןעוו ןוא

 עיפָאזָאליפ ןייז ןרעדיױלּפ וצ ןעבייהנָא אי טשרמולכ וליפא רע טגעלפ ,טכידעג

 רענעגושמ רעד ןוא ןעננולהעצרע יד ןופ עמרָאפ רעשרענניל רעד רעביא

 ןעקרעמעב טנעקעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,עטנידעג ןופ עמרָאפ

 רע יװ עזייוו ןוא טֹרַא יד ךָאנ וליפא ,עמיטש ןייז ךָאנ ,ןעניוא ענייז ךָאנ

 סָאװ ,טכידעג רעדָא גנולהעצרע יד זַא ,רוטַארעטיל יד כיוא ןעלַאפנָא טנעלפ

 טכאמעג טָאה ןוא ןעלעפעג קרַאטש רהעז םהיא זיא ,ןעזעלעג טָאװ רונ טָאה רע

 ...קורדנייא ןַא םהיא ףיוא

 טעקסַא םענעי וצ ןעכיילגוצ טנעקעג םהיא ןעמ טָאה טייצ אזא ןיא

 ןעבעל םעד ןופ ןעבָאה וצ האנה טינ רדנ ַא ןעבעגעג ךיז טָאה סָאװ ,(שורּפ)

 ,סנעּפָאקוצ ןייטש ַא ףיוא טפָאלש טעקסַא רעד .תולנ ןיא ךיז ןערעטַאמ וצ ןוא

 ענעדעישרעפ ןָא ךיז טוהט ,ןייוו ןייק טינ טקנירט ,שיילפ ןייק טינ טסע

 ןעוו ןוא קעװַא רע טפיול ,עמיטש עכילהערפ ַא טרעהרעד רע ןעוו ; םירוסי

 .שינָאריא רעטיב רע טלעכיימש ,סיז ןייז ןעק ןעבעל סָאד זַא ,םהיא טגָאז ןעמ

 ןעבעל סָאד .ןעטרָאנ םענהעש ַא ןיא טעקסַא רעד טעשזדנַאלברעפ םיצולּפ

 ןעטפוד ןעמולב יד ;ןעהילב רעמיוב יד :לַאװק ַא ןופ יו ָאד טמָארטש

 /ןוא ףױרַא ןענער ַא טימ טגָאלש ןַאטנָאפ רענהעש ַא ; גיד'היחמ ,קַאמשעג

 רעד ןופ ןעלהַארטש ענעדלָאג יד ןיא בָא טעצשילב ןוא טלעקניפ ןעגער רעד

 ןהעטש טביילב טעקסַא רעד ..ןרעשטסיווס ךעלעגייפ יד ;ןנוז רעמעראוו

 טינ רָאט ןעמ , .רוטַאנ רענהעש רעד ןופ טניוטשרע ,ליומ םענעפָא ןַא טימ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ךעבענ רע טלעמרומ ",ןעבעל ןופ ןעבָאה האנה

 טאטשנא ןוא ,רע טכַארט "! ףױלטנַא ...תויח אזא ןיירַא ךיז ןיא רע טמעהטָא

 ןענַאװ זיב ,ןעטרָאג ןיא רעפעיט ןוא רעטייוו ץְלַא רע טהענ ,ןעפיולטנַא וצ

 ...טעקסַא ןַא זיא רע זַא ,ןעצנַאג ןיא ךיז טסעגרעפ רע

7 
 יי
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 עירָאעהמ ןייז ןָא ןעסעגרעפ לָאמ טעכנַאמ ךיוא עק'ךורב טגעלפ יוזא

 גנולהעצרע עטוג ַא ןופ ןעבָאה האנה קרַאטש טנעלפ ןוא רוטארעטיל ןעגעוו

 .טכידעג רעדָא

 ענייא --- ןערוטַאנ ייווצ טימ שנעמ ַא ןעוועג עק'ךורב זיא ןײמענלַא ןיא

 ןערוטַאנ ייווצ יד ןוא ,עטײברַאעגסױא ןא עטייווצ יד ןוא ענערָאבעגנייא ןַא

 רעטיײברַאעגסיױא רעד ןופ ,לשמל ,ןעו .טפּפמעקעג רעמיא םהיא ןיא ןעבָאה

 "נייא רעד ןופ ןעוועג רע זיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןעוועג עק'ךורב זיא רוטָאנ

 ןעשיסור םעד ןופ ןעצכערק יד ןעוו .טסילַאנָאיצַאנ ַא רוטַאנ רענערָאבעג

 ןעצכולש רעטקיטשרעפ רעד טָאה ,ןעצרַאה ןיא םהיא ןעכָאטשעג ןעבָאה רעיוב

 "סיוא יד ןעוו .המשנ ןייז רעפעיט ךס א ןעסירעג ןעדיא ןעשיסור םעד ןופ

 ךיילג עֶלַא ןענייז ןעשנעמ זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה ענייז רוטַאנ עטייברַאעג

 ןייק ןייז טינ לָאז סע ואוו ,החּפשמ עסיורג ןייא וצ ןעגנַאלעב ןעפרַאד ייז ןוא

 רעד ןיא טָאה -- ןָאיגילער ןוא עסַאר ןופ דעישרעטנוא ןהָא ,ןייד ןוא ןיימ

 ןיא םהיא ייב ףעיט ןעסעזענ ןיא סָאװ ,רוטַאנ עטייווצ יד טייצ רעבלעז

 ןַאד זיא סָאװ ,גנוגעוועב עלַאנָאיצַאנ ,עשידיא ַא טימ טהערפעג ךיז ,ןעצרַאה

 ,..ךיז ראפ הכולמ עשידיא א ןעגעוו טדאטש רעזנוא ןיא ןעגנַאגעגנָא קרַאטש

 -סיוא יד רעבָא ,טפּפמעקעג רעמיא םהיא ןיא ןעבָאה ןערוטַאנ ייווצ יד ןוא

 .ןירעגעיז יד סיורא לָאמ עלַא טגעלפ רוטַאנ עטײברַאעג

 {םיוא ןעק'ךורב וצ קעוװא דנעבא רעמוז ַא ןיא ךיא ןיב לָאמ ןייא

 ַא ךָאנ טימ גיצרעפ רחאי ַא ןופ יורפ א -- ַאנװָאנַאװיא ַאירַאמ .ריטַאוװק

 עצרַאוװש ַא ןיא ,ןעניוא עטוג ,עצראווש טימ ןוא םינַּפ ןעשירפ ,ןעגנוי ץנַאג

 ןהעצטכַא רהיא טימ זיוהרָאפ ןיא ןענַאטשעג זיא --- ךוטראפ ןעסייוו ןוא דיילק

 עילב טימ ,עקנידנַאלב עקנַאלש ,ענהעש א -- איטאק רעטכָאט עגירהעי

 סייוו ַא ןיא ןוא עילַאט רעד זיב ּפָאצ ןעדנַאלב-לעה ןעגנַאל ַא טימ ,ןעגיוא

 ,ןַאמנעגנוי ןעטנַאקעבנוא ןַא טימ טדערעג ןעבָאה ןוא ,דיילק

 זיא רעטומ ןייז .רעמיצ ןייז ןיא טצעי זיא שטיוועיעסיאָאמ סירָאב ---

 ,ֿפעכיימש ןעכילדניירפ ַא טימ ַאנװוָאנַאװיא ַאירַאמ טגָאזעג רימ טָאה ,םהיא ייב

 ,להוטש ַא ףיוא ןעסיררעפ סיפ יד ,ַאפָאז ַא ףיוא ןעסעזענ זיא רע

 ןייז .ּפָאק ן'םיוא לעטיה ַא ןהֶא ןוא ?עדמעה שיסור ןיילק ןייז ןיא ןָאהטעגנָא

 ,ןעגיוא יד ןיא ךיילג טקוקעג םהיא טָאה ,םהיא ןעבענ ןעסעזעג זיא רעטומ
 | ,סעּפע םהיא ייב ןעטעב ךיז טלָאװ יז יוװ יוזא
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 --- ןעהעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו ,ןעירשעגסיוא רע טָאה --- ! ָאװַארב ---

 ..,ריד וצ ןעהעג טלָאװעג סָאװ רָאנ בָאה ךיא ,ןעמוקעג טזיב וד סָאװ טוג

 ?הוטש ַא ףיוא טצזעעג ךיז בָאה ןוא דנַאה יד ןעבעגעג םהיא בָאה ךיא

 יה .שיט ןעבענ

 ענידנרעטיצ ַא טימ רעטומ ןייז טדערעגפױרַא טָאה --- ,עק'ךורב --

 ,עשודניק ,עלענהוז -- ןעניוא יד ןיא ךיילנ ץלַא םהיא גידנעקוק ,עמיטש

 .ןעמַאמ ןייד נלָאפ ,תונמחר בָאה

 ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש ַא טָאה עק'ךורב

 .ךילנעמנוא ,עקנימַאמ ,ךילגעמנוא --

 סעּפע ןעלהעפ ריד טעוו ? רעסעב ָאד ריד זיא ,עלענהוז ,זיא סָאװ ---

 ןעלעוו רימ ,םייה רעד ןיא ןוהט ןענעק וטסעוו ,דניק ןיימ ,סעלַא ? רימ ייב

 ..ןעדער טינ טייל רונ ןעזָאל ;ןערעטש טינ ריד

 יד ףיוא ייּפש ךיא ? טייל רַאפ ךיד טרַא סָאװ ..,טייל ,עקנימַאמ ,ךא ---

 ! ַאטסַאב ןוא ,ּפעקמוד

 דניק ,עק'ךורב ? ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ןייד זיא יו רעבא ,טסייּפש וד ---

 ...ןעמַאמ ןייד ףיוא תונמחר ךָאד בָאה --- ןעּפילכ ןעמונעג טָאה יז --- רעניימ

 ַא טָאה יז ?עק'ךורב ,ןיינ .ןָאהטעג טינ סטכעלש ןייק ךָאד ריד בָאה ךיא

 טזיב וד ,ונ --- ןערהערט טימ ןעגיוצרעפ ,ןעניוא טימ םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק

 ןוא רעטונג א ךיוא עשז-ייז ,דניק רענעטָארעג ַא ,רעטעדלינענ ַא ,רעגולק ַא

 .ןרעטלע ענייד ףיוא תונמחר בָאה

 זיא רע ; ןעצרַאה ן'רַאפ ןעסירעג ןערערט ס'רעטומ יד ןעבָאה ןעק'ךורב

 ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא ןעהעג ןעמונעג טָאה ,טרָא ןופ ןעננורּפשעגפיוא

 םעד ךיז גידנעבייר ןוא ןעגנוגעוועב עטלעפייווצרעפ דנעה יד טימ גנידנעכַאמ

 .ןרעטש

 -רעפ טדערעגסױרַא רע טָאה -- .טינ ןעק ךיא זַא ,טינ ןעק ךיא זַא--

 ךיא זומ וצרעד ןוא ,ןעטַאט ן'טימ ןעזיוה ןענעק טינ לע ךיא --- טקיטש

 טינ ךיא רָאט טצעי ,טינ יאדוא טצעי ,ריטראווק רענענייא ןיימ ףיוא ןעניואוו

 ,רעטומ ןייז וצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע --- עקנימַאמ ..,ךייא טימ ןעניואוו טושּפ

 ךָאד טסייוו וד ,עקנימַאמ --- .ןעמונעגמורא רהיא טָאה ןוא טנייוועג טָאה סָאװ

 רעטיצ ַא םהיא ייב טָאה עמיטש יד ...טינ ןייוו ...בעיל ךיד בָאה ךיא זַא

 ךיא ,גיהור ייז --- ערהיא וצ טסערּפעגוצ ןעּפיל ענייז טָאה רע ןוא ןָאהטעג
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 -רעמ ,ליטש טדערענ רע טָאה ,ןערעיודעג זומ סע רונ ,ךייא וצ ךָאנ ןעמוק לעוװ

 .ס'רעטומ רעד וצ םינּפ ןייז גידנעקירד ,טקיטש

 ,טגערעגפיוא קראטש ןעוועג עק'ךורב זיא ,קעווא זיא רעטומ ןייז ןעוו

 םעד ןעבירעג ךיז טָאה ןוא טכַארטרעפ רעמיצ ן'רעביא ןעגנַאנעגמורא זיא

 / ,"דָאכסָאװ, רעמונ ַא ןרעטעלב וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא דנערהעוו ,ןרעטש
 טלעטשענבָא םיצולּפ ךיז רע טָאה --- ! ןעדלעה ןייז ןעליוו רימ ןוא ---

 ,ןעבַאמרעביא טלעוװַא ןעליוו רימ ןוא --- ץרַאה טימ טדערעגסױרַא טָאה ןוא

 -שירַאנ ...! עטַאמש ַא ריד ןופ ןעכַאמ ןענעק יורפ ַא ןופ ןערערט יד ןעוו

 ןייק ןייז טינ ףרַאד ןעמ--.טדערענסיוא ךיז רַאפ יו רע טָאה ! ןעטייק

 ; דייל ךיא זא --- רימ וצ טעדנעוועג םיצולּפ ךיז רע טָאה --- וטסייוו ,..עבָאב

 . ןוא ,קראטש רהעז ,אי ,קרַאטש ..,ןעטעב וצ ןָא ךימ טבייה יז ןעוו ,קרַאטש

  ןוא שרעדניק זיא סָאד ,שרעדניק ...גונעג ןייז זָאל ,הע ....לָאמ סעכנַאמ
 קוק ַא טָאה ןוא ןעגנַאגענוצ זיא רע -- ?ןעטרָאד וטזעל סָאװ ! ַאטסַאב

 ענרעבלעק ,עשיראנ ,יא ...לעדעיל ַא ס'נורפ ..,?עדעיל ַא ,הֶא -- ןָאהטעגנ

 -ירַאנ .ןעביול וצ ןעבייהנָא דלַאב ןיוש סע טסעוװ וד ? א טוג ,ענייד המשנ

 רונ יװ ,ןעגירק טינ ןיוש וטסנעק ךַאז ערעגיטכיוו ערעדנַא ןייק ,שנעמ רעש

 .רעטומ-נָאלק ענענושמ יד ןוא "דָאכסָאװ , ,ןעזעל וצ

 ןיוש ךיז טָאה רע --- ןעכָארברעטנוא םהיא ךיא בָאה -- !ַאש --

 ,ךָאד טסייוו .. .ןעדער וטסעוו רעהכאנ ןוא רעביא זעל ; טדערעגרעדנַאנַאפ
 טנַאלקעב רע םורָאװ ,ףרואוורָאפ ַא ן'גורפ טכַאמעג טָאה קיטירק עשיסור יד זַא

 .אברדא זעל .טכידעג ַא טימ םעד ףיוא רע טרעפטנע ַָאד טָא .,ןויצ רונ

 רעביא גנוניימ ןיימ ךָאד טסייוו וד ? ןעזעל ןעטרָאד ךיא לָאז סָאװ ---

 .ןיימעגלא ןיא עיזעָאּפ

 ."אינעמ יַאקערּפוא עינ , טבידעג םעד רעביא זעל אברדא ---

 -- : טגָאזעג רע טָאה ,טנידנעעגנ טָאה רע ןעוו .ןעזעל ןעמונעג טָאה רע

 ראפרעד ..רע זיא דיא ַא ;ץפיז א ,ץכערק ַא ?ןעטרָאד זיא סָאװ ,ונ

 ,ןעפַאלקש ןופ עילימַאפ רעד ןיא,, ...? ןעטרָאד זיא יוװ ,טרַאװ ...רע טנייוועב

 ? ןעטרָאד זיא סָאװ רעבָא ,ןעבעירשעג טוג זיא סע --- "רעטומפעיטש ַא ייב

 זַא ,ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,טדערעג רע טָאה ---

 .קורדנייא ןַא טכַאמעג םהיא ףיוא טָאה לעדעיל יד

 ףיא --- רימ וצ טעדנעוװעג ךיז םיצולּפ רע טָאה ---  סָאװ וטסייוו =
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 } יסססשססטטסאפ

 וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע -- ךַאז רעגניטכיװַא ןעגעוו ןעדער ריד טימ ףרַאד

 .ן'װָאנַאװיא ןומ טלהעצרעד לָאט ענינייא ריד בָאה ךיא --- רעליטש ןעדער

 ןיא ןוהט רהָאפ ַא םהיא טימ לָאז ךיא ,ליוו רע .ןעוועג רימ ייב רע זיא טנייה

 ןענעק טעװ ןעמ ןוא טביולגעגנייא ןיוש םהיא ןיא ןענייז ןערעיוב יד ...ףרָאד

 טָא רונ ? טײברַא עגיטכיוו ַא זיא סָאד ,אקשויטַאב ,ַאה .ןוהטפיוא סעּפע

 -רעפ טינ ייז ןעק ןעמ ; ןעדנוטש עניימ ףיוא ןהעג לייוורעד טסעוו וד ; סָאוו

 ? ןעדעירפוצ וטזיב ,ןערעיל
 .או שריי

 ףיוא ןעגנַאנעג טלָאװ יז ןעוו רונ ,ן'ַאיטַאק ןעטעבעג טלָאװ ךיא ---

 עניימ ףיוא תונמחר ַא זיא ןַאד ןוא יירעדער ַא ןערָאװעג טלָאװ ,ןעדנוטש עניימ

 | ? ַא ,תמא טינ ,עטניטלַא

 .סיוועג ---

 ,רעמיצ ןיא ַאיטאק ןיירַא זיא טייצ רעד ןיא

 עילַאט םורא ןָאהטעג ּפַאכ ַא יז טָאה ,ןעפָאלעגוצ רהיא וצ זיא עק'ךורב

 ,טייברַא רעד וצ, :גידנעיירש ,ןעהערד ןעמונעג רהיא טימ ךיז טָאה ןוא

 *! טייברַא רעד וצ ןענרָאמ ,איטַאק

 טָאה ןוא טיור ןערָאװעג זיא ,םעהטָא םעד טּפַאכעגבָא םיוק טָאה ַאיטַאק

 "! אכ ,ַאכ ,ךימ טזָאל ,אכ ,אב ,רענעגושמ ,שטיוועיעסיאמ םירָאב , : ןעירשעג

 ,ראָאה ענהעש יד טכַאמעג טכערוצ יז טָאה ,ןעזָאלעגבָא יז טָאה רע ןעוו

 ,ןעגיוא יד רעביא ןוא ןרעטש ן'רעביא רהיא ייב ןעטָאשוצ ךיז ןעבָאה סָאװ

 ףיוא טע'בננ'רעפ ןָאהטעג קוק א טָאה ןוא עפָאז ן'םיוא טצעזעג ךיז טָאה

 ינייא ,רעמיצ טייז ןערעדנַא םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא סָאװ ,ןעק'ךורב

 .רעכיב ענעדעישרעפ ןַאדָאמעשט א ןיא גידנעקַאּפ

 רעכייוו ַא טימ ןָאהטעג גערפ ַא יז טָאה --- ,שטיוועיעסיאָאמ סירָאב ---

 עקַאט טרהָאפ רהיא --- גירעיורט יוװ יוזא ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,עמיטש

 ? ןעגרָאמ

 .סיוועג --- |

 ,ןעגיוא יד ןעזָאלעגבָארַא ןוא ןעניוושעג טָאה יז

 ַא ןיא טגערפעג יז טָאה -- ? טינ ארומ ןייק רָאנ טָאה רהיא ןוא --

 .םורַא עלייוו



 409 ןירבָאק ןָאעל

 ,שיטַאק ן.ערהָאמענ טינ ךיא טלָאװ ,טַאהעג ארומ טלָאװ ךיא ןעוו ---

 ? ַאיטאק,גנילנייפ ַאזַא רַאפ ךימ רהיא טלַאה

 יז טָאה ,שטיוועיעסיאָאמ סירָאב ...רעבָא ...טָאג עטיהעב ,ןיינ ,הֶא ---

 טלָאװ ךיא ? טינ ךיז רהיא טריפַארגָאטַאפ םורַאװ --- ,טדערעגסױרַא םיצולּפ

 .עטרַאק רעייא-ןעבָאה ןעלעוו

 ,טיור ןערָאוװעג זיא יז .ןערָאװעג טשימוצ ַאיטַאק זיא ענארפ רעד ייב

 ןוא ןעניוא יד ןעזָאלעגרעטנורא טָאה ,ךיז םורַא ,רימ ףיוא ןָאהטענ קוק ַא טָאה

 : ןעק'ףךורב וצ טעדנעוװעג ךיז יז טָאה רעהכאנ ,טלעמרומעגפיורַא סעּפע טָאה

 ? העט ןעקנירמ רהיא טעוװ ,שטיוועיעסיאָאמ סירָאב --

 .איטַאק ,אי ---

 .ןעגנערב ןהעג ךיא לע ---

 ,לעריימ עליואוו א, :טנָאזעג רימ וצ עק'ךורב טָאה ,סױרַא זיא יז ןעוו

 ".ףילהערפ רעמיא רימ ןיא רהיא טימס ? הַא

 ךיא בָאד --- .ניטליגכיילג טינ ריד וצ זיא יז זַא ,ךיז טכַאד רימ ---

 .טסרעמעב

 ,..| ןעטייקשיראנ --- טלעמַאטשעגסױרַא רע טָאה --- ...םוה ,םוה ---

 ןעירשעגנסיוא טָאה ןוא ?עסקַא ן'רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ רע טָאה םיצולּפ

 : עמיטש רעד ןיא ןערערט טימ ןוא גָאטהעװ טימ

 ךיא ןעוו ...ךָאד ןוא ...ךיוא יז בעיל ךיא ןוא ךימ טבעיל יז ,אי ,אי --

 רעטאפ ןיומ ...רעדרעמ ַא ןערָאװעג ךיא טלָאװ ,ןעהטַארייה רהיא טימ לָאז

 רעפיורנ אזַא זיא ןעבעל סָאד ,ךַא ...רעטומ עטלַא ןיימ ,טעדרַאמרע ךיא טלָאװ

 ...! ץעילדָאּפ

 ...ןערערט יד ןענרָאברעּפ וצ םוא ,ּפָאק םעד טרהעקעגבָא טָאה רע
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 ףיא בָאה ,קָארוא ןַא סעק'ךורב ףיוא גידנעהעג ,גָאט ןעטירד ן'פיוא
 ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ .סָאג ןיא ףַאלעג ַא טקרעמעב םיצולּפ
 ןיא ןעּפיול ןעמונעג ךיוא בָאה ךיא .וצ-עעסָאש םוצ ,טייז ןייא ןיא ןעפַאלעג

 טימ טנַאּפשעג ,לעגעוו רעשרעיוב א ןערהָאפעג זיא סע ןענַאװ ןופ ,טייז רענעי
 יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ זיא רימ ןוא ןָאהטעג קוקַא בָאה ךיא .דרעפ ייווצ
 .ווָאנשוויא רבח ןייז ןוא עק'ךורב ןעדנובעג ןעגעלעג ןענייז לעגעוו ןיא : ןעגיוא
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 .ןערעיוב יירד --- ןעטניה ןופ ,סעקינדַאירוא ייזוצ ןעסעזעג ןענייז טנערָאפ ןופ

 ּפָאק סעק'ךורב ,רענייטש עטרַאה יד ףיוא טלעסיירטעג ךיז טָאה ןעגָאװ רעד

 סָאװ ,לעדמעה רעשיסור-ןיילק ןייז ןופ גערב ַא .ןעגָאװ ןָא טּפַאלקעג ךיז טָאה

 ןיא טקעלפרעפ ןעוועג זיא ,ןעגָאװ ןופ טלַאּפש א ןופ ןעהעזעגסױרַא ךיז טָאה

 ןיוש ןעמ טָאה ןעטרָאד -- ריטרַאװק ןייז ףיוא ןעפָאלעג ןיב ךיא ...טולב

 ןופ ןערעיּפַאּפ יד טמַארעג טָאה ַאנװַאנאװיא ַאירַאמ ןוא ,טסואוועג םעד ןופ

 ןעבָארגעגנייא םינּפ ן'טימ רעמיצ ןייז ןיא ןענעלעג זיא ַאיטַאק .רעמוצ ןייז

 ,ןהעזרעד ךימ טָאה ַאנוװָאנאװיא ַאירַאמ ןעו .ןעגיוושעג טָאה ןוא עפָאז ןיא

 יז טָאה ,"ןייז טינ ָאד טרָאט רהיא , :טּפוטשענסױרַא ?ענש ךימ יז טָאה

 .טעצּפעשעגסױרַא

 ןעטייוו ןופ ךיא בָאה ,בוטש ןופ טירט עכילטע ןעגנַאגעגבָא ןיב ךיא ןעוו

 ן'פיוא דנעה ענעכָארברעּפ טימ ,רעטומ סעק'ךורב ,ןעלטע גידנעפיופ ןהעזרעד

 ןעק'ךורב וצ ןעפָאלעג ןענייז ייז .ןילַא השמ 'ר ןעפָאלעג זיא רהיא ךָאנ ,ּפָאק

 ...ריטראוק ן'םיוא



 סקרַאמ לרַאק

 (קרָאי וינ ןיא ןעדיא ןעשיווצ גנוגעוועב רעטייברַא רעד סיוא)
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 -עב רהעמ זיא רע יװ ,"סקרַאמ ?רַאק , רעדָא ,רעכַאמקוָאלק רעד קעשזד

 רעד וצ טייהנעבעגרעביא ןייז ראפ רעטייברַא עטנַאקעב ענייז ןעשיווצ טנַאק

 ןיא סע ,סעװָאטַאק ַא .טלעפייווצרעפ זיא -- גנונעוועב רעשיטסילאיצאס

 טבַא ,טקיירטסעג ןעכָאװ טכַא ...ןהעג ןערָאלרעּפ לָאז קיירטס רעד זא ,,ךילנעמ

 -יא יד ןוא רונק ןעלָאז טצעי ןוא "ּפיצנירּפ ןָאינוי, ן'ראפ טפּפמעקעג ןעכָאװ

 טעוו סָאװ ןוא ...! ? םימכח יד ,רעגעיז יד ןייז "תומשנ עשיבעקס, עגירעב

 .ןעמעוו ייב ,יקצינבעילכ רעטסימ ,טנאקירבאפ רעד רעדורב ןייז ,רענעי ךָאנ

 ...1 ? ןענָאז טצעי ,טקיירטס ןעמ

 םהיא ןעשיווצ ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ ,עקנעצס יד ןָא ךיז טנַאמרעד רע

 עכילטע ךָאנ טימ ,קעשזד ,רע ןעוו ,יקצינבעילכ רעטסימ ,רעדורב ןייז ןוא

 ןיא ן'יקצינבעילב רעטסימ וצ ןעגנאגעגרעטנורא ןענייז ּפאש ם'ןופ "דנעה,

 ...ןָאיני יד ןענעקרענא לָאז רעטצעל רעד זא ,טרעדרַאפענ ןעבָאה ןוא סיִפֶא

 ,קעשוד , -- טגָאזעג יקצינבעילכ רעטסימ ןאד םהיא טָאה -- "קעשזד,
 וד ?לייוו רונ ...ּפערט עלא ןופ ןעפראוורעטנורא ךיד לָאז ןעמ ,טסנעידרעפ וד

 ףרַאוװ : רעדורב א יו ,ריד ךיא הטאר ,וָאנ וי ,רעדורב רעכילבייל ןיימ טזיב

 ,..סקרַאמ לראק רענעגושמ א ןעוועג גונעג ...סענזיב עשירַאנ עלַא יד טָא קעװַא

 -עב בָאה ....רעדניק טימ בייוו ַא ךָאד טסָאה וד ,רענעגושמ ...! ןענומש--ןענוי

 דרע'רד ןיא ןעגיל וטסעוו טינ זַא .,."ןענוי, םעד טָאטשנָא ייז ןעניז ןיא רעס
 ....} ןעמאזוצ ןענוי רעד טימ

 ןַאד קעשזד םהיא טָאה -- רעדורב א םענייד וצ יו ,טינ רימ וצ דייר --
 ןענעקרענא וטסליוװ ..."דנַאה , א רענייד וצ יו ,רימ ֹוצ דייר -- טרעפטנעעג
 ? ןיינ וצ ,"דנַאה-ןָאינוי , סלַא "דנַאה , יד
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 ! ןיינ ,ןיינ ,ןיינ --

 "יא יד ןופ ןעמָאנ ם'ניא קעשזד טרעלקרע טָאה -- רימ ןעקיירטס ןַאד --

 "סימ וצ עטימָאק סלא ןעוועג דנעזעוונא ייברעד ןענייז סָאװ ,"רנעה , עגירעב

 .יקצינבעילכ רעט/

 -םיוא ןעיירש ןעמונעג יקצינבעילכ רעטסימ טָאה -- טייחרעדנוזעג --

 א יו ,קעשזד ,רעגנוה ןופ ן'רגּפ רעבָא טסעוװ וד ! טייהרעדנוזעג -- טגערעג

 ןוא בייוו ןייד ראפ רעבָא ....טינ ךימ טרַאה ריד ראפ ...! ן'רנּפ וטסעװ דנוה

 רענעגושמ ,רעּפעש עלא ןיא ךיד ןעק ןעמ זא ,טונ ץנַאג טסייוו וד -- רעדניק
 -ניק ןוא בייוו ןייד ראפ רונ ...באשזד א ןעגירק וצ רעווש זיא ריד זא ....! וד

 ...} ייז ףיוא תונמחר ַא ...ךימ טרַאה רעד

 ןַאד קעשזד םהיא טָאה -- ץרַאה טוג ,ךייוו ַא טסָאה וד זא ,סייוו ףיא --

 בייוו ןיימ וצ תונמחר סיוא רונ זא, :ל?לוק ןיא שינרעטיב טימ טרעפטנעעג

 סָאװ ןוא ,ונ ...! ןעקיירטס ריד ייב לָאז ןעמ ,ןעלעוו טינ וטסלָאװ רעדניק ןוא

 ןייד ןיא "דנעה , עגירעביא יד ןופ רעדניק ןֹוא רעבייוו יד חכמ סעפע זיא

 וד ןוא ,עדמערפ ריד ןענייז ייז ,אה ? ןערעגנוה ךיוא ךָאד ןענעק ייז ?ּפאש

 ! רעדניק ס'רעדורב ןייד ףיוא ,בייוו ס'רעדורב ןייד ףיוא תונמחר רונ טסָאה

 תונמחר לעיפ ױזַא טיפ רעדורב ַאזַא בָאה ךיא זא ,ןייז ףרַאד ךיא ךילקילנ יו

 ...! רעדניק ןוא בייוו ןיימ וצ

 -ןָאינוי ַא ראפ ּפאש ןיימ ןעכאמ וצ טביולרע ךייא סע טָאה רעוו --

 יד וצ סעכ טימ טעדנעוועג ןַאד יקצינבעילכ רעטסימ ךיז טָאה --- ? ַאה ,ּפַאש

 .טעטימָאק ןופ "דנעה , עגירעביא

 .קעשזד טרעפטנעעג טָאה -- !ךיא --

 טסלהָאצעב ! ּפָאק ןייד זיא סָאד זא ,ןענַאטשרעּפ בָאה ךיא ,אי ? וד --

 ןעוו ,טייצ רעד ןיא ּפאש ןיימ ןיא ןעמונעגניירא ריד בָאה ךיא ?ייוו ? ַאה ,רימ

 וצ ןעמהעננָא טלָאװעג טינ ,סקרַאמ ?רָאק םענעגושמ אזא ,ךיד טָאה רענייק

 בייוו ןייד ןוא ךיד ,ןרעננוהרעפ טזָאלעג טינ ריד בָאה ךיא ?ייוו ? ןעטײברַא

 עטסעב יד ןעבעגעג ן'עזָאר רעטכָאט ןייד ןוא ריד בָאה ךיא ?ייוו ? רעדניק ןוא

 ןעמונעג םיצולּפ יקצינבעילכ רעטסימ טָאה -- ? עזָאר זיא ואוו ? טייברא

 רעטנורא רימ טפור -- סיפָא ןייז רעביא טגערעגפיוא ןעפיול ןוא ןעיירש

 ! ן'ַאזָאר רעהַאי
 "ךהע יד טימ ,רעטכָאט ערעייהט ,עבעיל ןייז ,ןעמוקעגרעטנורא זיא אזָאר
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 טעדנעוװעג ןַאד ףךיז טָאה יקצינבעילכ רעטסימ .ןעגיוא-ןעביוט עטוג ,עכיל

 : רהיא וצ

 ? טאש ןיימ ןיא טייברא רעד טימ ןעדעירפוצ וטסיב ,אזָאר --

 -יוא עכילרהע ערהיא טימ טנאקירבאפ םעד לעקנָא רהיא ןָא טקוק ַאזָאר

 .טגייווש ןוא טרעדנואוורעפ ןעג

 רהיא ףיוא ןיוש ךיז טרעזייב ? טייברא עטכעלש רימ ייב וטסגעירק --

 -רא ערעסעב טַאהעג לָאמַא וטסָאה ּפאש רעדנַאנַא ןיא -- יקצינבעילכ רעטסימ

 ןייז לָאז פאש ןיימ זא ,ןעבָאה טספראד ? וטסנייווש סָאװ ! רעפטנע ? טייב

 טָא ,ןעבָאה עלַא ייז סע ןעפראד ? ןעבָאה עטַאט ןייד סע ףראד ? ּפַאש ןענוי ַא

 | ?עֶלַא ייז

 ,ףיורא ןאד ןוא טעטימָאק ןופ עגירעביא יד ףיוא דנַאה ן'טימ טזייוו רע

 ...ןענישַאמ ןופ ןעשזושז א ךיז טגָארט סע ןענַאװ ןופ ,ןעביוא

 וצ ןעננאלעב ןעזומ רעטייברא ,רוש -- אזָאר ?יטש טרעפטנע -- רוש --

 ! ןָאינוי א

 וד ,אח ! ? ןעזומ ייז -- יקצינבעילכ רעמסימ טיירש -- ! ? ןעזומ ייז --

 ללֶא טָאב ! דניימ רעוועגנ ,עטַאט ןייד -- טגָאזעג ריד סע טָאה רעוו ? ךיוא

 ףיא ? "סענוי, ערעייא ראפ ארומ בָאה ךיא ,טקנעד רהיא ! טייר ללא ! טייר

 ...! "סענוי, ןייק ראפ טינ ךיז קערש ךיא ,ארומ טינ בָאה

 ? ןָאינוי ןייק ראפ ארומ טינ טָאה רהיא זַא ,רהיא טיירש סָאװ טנייה --

 -רהע ערהיא טימ םינּפ ןיא ךיילג לעקנָא רהיא טקוק ןוא ?יטש אזָאר טכַאמ --
 ןוא גנורעדרַאפ רעזנוא ךָאנ טיג ָאט ,ארומ טינ טָאה רהיא זיא -- ןעגיוא עכיל

 ...| פש"ןָאינוי א סלא ּפאש רעייא טנעקרענא

 רעטסימ טיירש -- ! ןעבעלרעד םינ רימ ייב עטַאט ןייד טעוו סָאד --

 קירוצ ןעמוק רעבָא טעװ רהיא ,טקיירטס ,טקיירטס ,טוג ,טוג -- יקצינבעילב

 בָאה ךיא ! ךיילג העג ,הענ ןוא רעטכָאט ןייד וצ םהענ ,קעשזד ! ןעטעב ךיז

 אזא ...רגּפ ,רעגנוה ,רהָאי ןעצראװש םוצ הענ ! טינ טייברא ןייק ריד ראפ

 ֿביילב וד ,אזָאר ,ןייג ,ןיינ ...! ןייז ריד וצ ךיא ?עוװ רימ וצ טזיב וד יו רעדורב

 טרהיפרעפ ,דניק ַא טזיב וד ...תונמחר ךיא בָאה ריד ףיוא ! עלייוז ַא רימ טימ

 ...ןהעטשרעפ וצ ןעבעג ,ןערעלקפיוא ריד לעוװ ךיא ..,ןעטַאט םענעגושמ ןייד ןופ

 .טלעכיימש אזָאר ,טכאל קעשזד

 ַאזָאר טרעפטנע --- ךייא רַאפ ןעטײברַא ריס זַא ,גונעג ןיוש זיא זנוא ---
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 רעייא ןהִא ןיילַא ןיוש ךיז רימ ןעלעוו ןערהעלקפיוא -- ,לעביימש א טימ

 ! ףליה

 רעטכָאט ןייז ןופ רעפטנע ןעזעיד ןופ ןענינעגרעפ םיורג טָאה קעשזד

 יז טספראד וד, :ץלָאטש טימ סיוא טיירש ןוא ,טכאל ןוא יז טשוק ,אזָאר

 טהעטשרפ יז .טרעלקענפיוא רימ ייב ןיוש זיא יז .,ןערעלקפיוא טינ ןיוש

 ןעדייררעביא .,.! ַאכ-ַאכדַאכ ! השק-שינ ,סַאלק רהיא ןופ ןעסערעטניא יד ןיש

 םעד ןעפָארטענ ,יז "ןערהעלקפיוא , ,ן'ַאזָאר ןיימ ןעדייררעכיא ,יז רע ?יוו

 .... } טרָא

 ךיוא טצעי ךָאנ ךיז טלהיפ ,ענעצס עזעיד ףיוא ךיז טנַאמרעד רע זַא ןוא

 -כָאט ןייז ןוא רע : ן'אזָאר רעטכָאט ןייז ראפ ןוא ךיז ראפ ץלָאטש קעשזד

 ףּפמַאק-רעטייברַא ןיא זַא ,טלעוו רעד ראפ ?עיּפשײב ַא ןעזיוועג ןעבָאה רעט

 ןעסערעטניא יד יו רעגילייה רעדורב-ןעסטלק ם'ןופ ןעסערעטניא יד ןענייז

 ...רעדורב ןעכילבייל ם'ןופ

 -רעפ ןעבָאה רעקיירטס יד ןופ עלעיפ זא ,ךיז רע טנהָאמרעד רעבָא דֿלַאב

 -רעפ ןייז יז ,ייז ןופ עכנַאמ זַא ; קיירטס םעד ןעניוועג וצ גנונּפָאה יד ןערָאל

 גנַאפנָא ןופ זיא רעכלעוו ,רונק וָאשזד רעכַאמקוָאלק רעד ,רעננעג רענעסיב

 -עג רלַאװעג טימ ןאד ןעבָאה רעטייברא יד ןעמעוו ןוא ןעבעקס ןעבילברעפ

 קעשזד יו -- "תומשנ עשינעקס, עכלעזַא זַא -- ,ןעקיירטס וצ ןעגנואווצ

 -ָאז רעקיירטס יד זַא ,ןעריטינַא ןעמונעג ךילטנעפע ןעכָאה --- ןעפורעג ייז טָאה

 ,קעשזד ,רע ןוא -- ןענַאיצידנַאק עטלא יד ףיוא ןעטייברא קירוצ ןהעג ןעל

 -- .טלעפייווצרעפ רעדעיװ ךיז ט?היפ

 טכַארט --- סרונק יד ,סבעקס יד ,ייז --- םימכח יד ןייז ןַאד ןעלעוו ייז ---

 ןיימ ....ּפַאלק ןערעטיב א ןענירק טעוװ "ּפיצנירּפדןָאינוי , רעד -- סעכ טימ רע

 -וקעג יקַאט זיא ןעמ ...טכערעג ןעביילב ןאד טעוװ ,רעגיוז-טולב רעד ,רעדורב

 ףָאט ןעמ ,ןעזָאלרעד טינ סע רָאט ןעמ ...! קירוצ םחיא ֹוצ ןעטעב ךיז ןעמ

 .ףּפמַאק םוצ ןערעטנומפיוא רעדעיוװ רעטייברא יד זומ ןעמ ! טינ

 טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,דנעה ערייב ענייז ןיא ּפָאק םעד ןיירַא טמהענ רע

 וצ סָאװ ,טכארט ןוא ,טצכערק שיט רעד זַא ױזַא ,שיט םעד ןָא סנעניובנעלע יד

 ....ףּפמַאק םוצ ןערעטנומוצפיוא רעדעיוו רעטייברא יד םוא ,ןָאהט

 ,ןערָאשעג דנור ,ןיילק ַא טימ ,דיא רעטיובעג קרַאטש א ןיא קעשזד

 טימ ,סעצייײלּפ עטיירב טימ ,רעכיוה א ,טלא גיצרעפ רהָאי א ,ליררעב ץראווש
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 רעטמיטשעבנוא ןא ןופ ןעניוא עניילק טימ ןוא םינּפ ןעגישיילפ ,ןעטיירב ַא
 ,גיהטומטוג םינּפ ןייז סיוא טקוק ןַאד ,טנעלעגפיוא טוג ןיא רע ןעוו ..בראפ
 רע ןעוו ; דניק ךילדניירפ ַא ייב יו ,ןאד ןעצשילב ןעגיוא ענייז ןוא ךילדניירפ
 ןוא ,ןעקלָאװ ַא יו םינּפ ןייז סיוא טקוק ,זייב זיא רע ןעוו ,טגערעגפיוא זיא
 ,?רעייפ ןעזייב ַא טימ ,עגידרעכעטש ,עפרַאש ןאד ןערעוו ןעגיוא עניילק ענייז
 ....ףלָאו ןעטציירוצ ַא ייב יו

 ,ןַאמ רעקרַאטש ַא רהעז זיא רע זא ,ןעסייוו ,טוג םהיא ןענעק סָאװ ,יד
 טגעלפ רע זַא .ןענַאלש לָאמַא ךיז ןהעזעג םהיא טָאה סע רעוו ןעטלעז שטָאכ
 ןעדניצנָא ךיז טגעלפ ןעגיוא עניילק ענייז ןיא ןעוו ,סעכ ןיא קרַאטש ןערעוו
 -עטסניפ ַא ןעטיירּפשוצ ךיז טנעלפ םינּפ ןייז רעביא ןוא לירעייפ רעדליוו א
 -הענ ןוא ?יומ ןיא רענניפ ענייז ןעּפאכניירא רעדָא רע טגעלפ ,ןעקלָאװ רער
 ַא טימ ,גנַאל יוזא שיט ןָא ןעּפַאלק ןעמהענ טגעלפ רע רעדָא ,ןעסייב ייז ןעמ
 ,ךילנהעוועג .ןעגיהורעב ךיז טגעלפ רע זיב ,גנונערפיוא ןופ םינּפ ןעטמירקוצ
 רעמיא ךיז טָאה רע ?לייוו ,סעכ ןיא םהיא ןעגנערבוצניירא ןעוועג רעווש זיא
 .ןעגנערבניירא טנעקעג םהיא טָאה סעכ אזא ןיא .,ןעשרעהעב וצ טערַאטסעג
 ןעכלעוו ןופ ,טסילאיצאס רעטנענימָארּפ ַא : ?שמל יו ,לַאפוצ ארטסקע ןַא רונ
 רעהטעררעפ , ַא ןערָאװעג לָאמ א זיא ,ןעטלַאהעג ןיילַא טָאה רע טּפיוהרעביא
 -סיוא ךיז טָאה רע יוװ -- ?סומזילאיצַאס ןע'תמא םעד ןופ ןעּפיצנירּפ יד וצ
 א טַאהעג טָאה סקרַאמ ?רַאק זַא ,ןעגָאז טגעלפ רעצימיא ןעוו ,רעדָא .,,טקירדענ
 -ייא רע טָאה סקרַאמ ?רָאק ראפ ךיז ןעמהעננָא ןייז ראפ) ...ןעצנאג ןיא תועט
 טגעלפ יורפ ןייז זא ,רעדָא ("סקרַאמ ?רַאק ,, ןעמָאנ םעד ןענָארקעג ךילטנעג
 .,,לעבייל ןָאינוי ַא ןהֶא טיורב שיט םוצ ןעגנַאלרעד לָאמַא

 ןיא םהיא ייב .גָאט-רעמוז א ןיא ,הירפ רעד ןיא ןהעצ םורא זיא סע
 - .טירטס קלָאפראנ ןיא ,זיוה-טנעמענעט ַא ןופ קָאטש ןעטייווצ ן'פיוא ,בוטש
 ַא ןופ דנַאװ רעיורג א ןופ טלעטשרעפ ןענייז רעטסנעפ יד .לעקנוד-בלאה זיא
 .זיוה-טנעמענעט רעטייווצ

 ?רַאק ןופ דליב סעסיורג ַא .רעדליב ענעדעישרעפ ןעגנעה טנעוו יד ףיוא
 ַא ןיא לַאסַאל ןופ דליב סרענעלק סָאװטע ןַא ,םהַאר םענעזנָארב ַא ןיא סקרַאמ
 -ידנַאק עשיטסילאיצַאס ןופ רעדליב-ןייּפמאק רָאּפ א ןַאד ; םהאר םענרעצליה
 ףיז טימ םינּפה טניימ סָאװ ,דליב ַא סעּפע ןַאד ןוא ןעמהאר םוש ןהָא ןעטאד



 ןעשנעמ ןוא טייצ 210

 סָאד ןעד .הפרש עכילנהעוועג א רשפא ןוא "ןָאיצולָאװער ,- יד ןעלעטשוצרָאפ

 ....קעלפ ןעטיור ןעסיורג א רָאפ טלעטש רליב

 .טירטס ןיא ץעגרע קעווא זיא עטנעי בייוו ןייז .ליטש זיא בוטש ןיא

 ייווצ ערעדנַא יד .רעקיירטס יד וצ לַאקָאל ןיא קעווא זיא אזָאר רעטכָאט ןייז

 אמתסמ ךיז ןעלעיּפש ,טלַא רהָאי ןייג ,יננע ןוא ,טלַא רחֶאי ןחעצ ,ינעב ,רעדניק

 ,טירטס ן'פיוא

 "יצ ן'רעביא טגערעגפיוא ןהעג טמהענ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה קעשזד

 רענניפ יד טימ טעלּפיצש ,דנַאה ן'טימ ןרעטש םעד זעוורענ ךיז טבייר ,רעמ

 ואו ...ןעמעראוו ייז זומ ןעמ 4 ןעמ טוהט סָאװ , : טכארט ןוא ?עדרעב יד

 *? רענדער ןעטוג ַא ןעמ טמהענ

 ,טקוק ןוא םהיא ףיוא טקוק ,דליב ס'לַאסַאל ןענעג ןהעטש טביילב רע

 ,טאהעג טצעי ם חי א טלָאװ ךיא זא ,טָא , : טקוק ןוא ?יררעב ןייז טעלּפיצש

 ןעגיוא ענייז ןעלַאפ ןאד ..,."! םהיא רונ ,טצעי ךיא ףדאד םהיא ,ם הי א טָא

 ?ר ע ןוא , : טעצּפעש רע ןוא ס'לַאסַאל ןעבענ סקרַאמ ?רַאק ןופ דליב טָאד ףיוא

 ן'טימ ךאמ א טוהט רע) ! טע ...? סָאװ ,ןעמעראוו טנעקעג טינ ייז טלָאװ רע

 אזא ,רע ...ןעטייקגיניילק עניוזא טימ ןעמונרעפ טינ ךיז טלָאװ רע (דנַאה

 -ָארּפ םעד טימ ,טלעוו רעצנאג רעד טימ ןעמהענרעפ ךיז ףרַאד ,ןַאמ רעסיורג

 -ויברא יד ןופ לייהט םעניילק ןייא טימ טינ ןוא רעדנעל עַלַא ןופ טאיראטעל

 ,קעשזר טעשטּפעש "! ךייא טגינייארעפ ,רעדנעל עֶלַא ןופ רעטייברַא , "! רעט

 עירעלָאכ ַא ,יופט , : ייּפש ןעקרַאטש ַא ןאד ןוא ץפיז ןערעווש ַא רע טוהט ןאד

 "! סרונק יד ףיוא ,ןעטידנַאב יד ףיוא ,שבעקס יד ףיוא ,ייז ףיוא

 עגנוי עקנַאלש א זיא יז .בוטש ןיא אזָאר ןיירא טפיול טזיצ רעזעיד ןיא

 ןוא ןעדנור ,ןעשירפ ,ןעכילבעיל ַא טימ ,רָאה עטזיורקעג עדנַאלב טימ ,לעדיימ

 .עװעזָאר ,עלופ טימ ,ליומ ןהעש ַא טימ ,לעזענ ןעסיררעפ ַא טימ ,םינּפ ןעסייוו

 ַא ּפִא ךיז טקנוט סע עכלעוו ןיא ,ןעגיוא עיולב עטסנרע ,עסיורג טימ ןוא ןעּפיל

 .לעמיה רעצנַאג

 רהיא טשטיינק ,ךיז ראפ יו ,סיורא יז טדער -- ! טקיטש ָאד יוז ,יוא ---

 ּמָארַא טמהענ ןוא ?הוטש ַא ףיוא טרעטַאמרעפ ךיז טפראוו ,?ידנערעטש ןעסייוו

 : .עקטעה ענעיורטש עסייוו יד ּפָאק ם'ןופ

 .טימ קעשוד טגערפ -- ?טרָאד סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,ַאזָאר ,וג --

 .טעּפמיא
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 ןעטלאה עלעיפ .ןערָאלרעפ ןיא קיירטס רעד זא ,ארומ בָאה ךיא --
 ןהענ ןוא ןערָאלרעּפ קיירטס םעד ןערהעלקרע ףראד ןעמ זא ,ן'רונק טימ טצעי
 טָאה רונק -- גָאטהעװ טימ אזָאר טכַאמ -- אּפַאּפ ,יוא ..,,ןעטייברא קירוצ

 ,ךיר ןעלדיז ייז ,ךיר ןעטליש ייז ....ריד ןענעג רעטייברא יד טצעהעגפיוא ױזַא
 ....1 טרהיפרעפ ייז טסָאה וד זא ,ןעיירש ייז

 רע טכאלוצ -- !אכיאצאכ ? טרהיפרעפ 4 טרהיפרעפ ייז בָאה ךיא --

 ...! ייז ךיא בָאה טרהיטרעפ ,תוחומ ערעטסניפ יד -- עמיטשי-סַאב ןייז טימ ךיז

 -- טעבעג טימ יו ,רהיא וצ רע טכאמ -- ,עניימ רעטכָאט ,אזָאר ! טוג ,טונ

 יו ,רעטייברא עכילרהע יד ףיוא ןעקוק לָאז ןעמ זא ,ןעזָאלרעד טינ רָאט ןעמ

 "יירטס וצ רעטייברא יד ןערעטנומפיוא רעדעיוו זומ ןעמ .רערהיפרעפ ףיוא

 וד ,רימ ןענעיז ,קיירטס םעד טרָאפ ןעצעז רימ זא ,טייצ ךָאװ א ךָאנ ....ןעק

 -יוזמטולב יד טינ ןוא סבעקס יד טינ ,סרונק יד טינ ןוא ר י מ : טסחעטשרעפ

 רעד ןיא ףורפיוא ןעמירַאװ א ןעביירש ןומ ןעמ .שיט םייב ךיז ץעז ...סרענ

 ךיז ץעז ....רעטייברא עכילרהע עלַא וצ ,רעקיירטס יד וצ ןערילעּפַא .,ננוטייצ

 .....} סָאװ ןעגָאז ריד ?עוװ ךיא ...ביירש ןוא

 סע טלעטש ןוא רעדעפ א טימ רעטניט א סיּפ-לעטנעמ ןופ טמהענ רע

 .שיט ן'פיוא

 .אזָאר טנערפ -- 4 רעיּפַאּפ וטסָאה --

 ? רעיּפַאּפ --

 "וב ם'ןופ סיורא רע טּפעלש ןַאד .סענעשעק יד ןיא ךיז םורא טּפַאט רע

 .שיט ן'פיוא סע טנייל ,סראלוקריצ עטקורדעג טימ לעקעּפ א נעשעקיסיז

 ןעבעילברעפ ,סראלוקריצ עטלַא ..,! סראלוקריצ יד ףיוא ביירש טָא --

 ! ביירש ....ןיּפמאק ם'ןופ ךָאנ

 לָאז רע זא ,טראוו ןוא דנַאה ןיא רעדעפ יד טמהענ ,שיט םייב ךיז טצעז יז
 ,ןעביירש וצ סָאװ ,ןענָאז רחיא

 סייז רהיא ....רעטייברא יד וצ ףורפיוא .ןַא ..,,רעטייברא, : ביירש --
 ןהעטשרעפ ....טינ רהיא טליוו ןעסיוו .,.תוחומ ערעטסניפ טייז רהיא ...דנילב
 "...ןעלזע עמוד ,ןעלזע ..,רהיא טייז ןעסּפעש ...טינ רהיא טליוו

 -- טבַאמ ןוא ן'קעשזד ןָא טקוק ,ןעביירש םעד רעטנוא טכערב אזָאר

 ,..} טלעדיזעג יו סעּפע זיא סָאד "....? ןעלזע,

 ףעד -- סָאב ןייז טימ קעשוד טרענוד -- *! ןעלזע, : ביירש ,ביירש --
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 עמוד, : ביירש ,ונ ! רעייפ טימ ,קרַאטש ןערעוו ןעבעירשעג זומ ףורפיוא

 "....ןעלזע

 .יז טגערפ ? רעטייוו סָאװ ןוא --

 ּפָאק םעד ךיז טצארק ,בוטש ן'רעביא טפיול רע) ? רעטייוו ? רעטייוז --

 ווא ?....  רעטייוו (ןרעטש םעד טשטיינק ,טוח םענעיורטש ,ןעסייוו ן'רעטנוא

 -רעוו ןיא סעלא ןענעגסיורא טנעקעג טָאװ ךיא זא -- ץכארק ַא רע טוהט --

 ןיא ךיז טּפַאלק רע ןוא -- ! ַאד טָא ,ָאד טָא רימ ייב טעוועשוב סע סָאװ ,רעט

 רע טכאמ -- אזָאֹר -- םהיא ייב טעוועשוב סע ואוו ןעזייוו וצ םוא ,ןעצרַאה

 ןייד ןופ ףורפיוא םעד וצ ןעגיילוצ טינ סעּפע וטסנעק -- טעבעג טימ םיצולּפ

 ערעזנוא ןופ דנעלע ןעצנאג םעד ,ענַאל יד ךיוא ךָאד טסהעטשרעפ וד ...ּפָאק

 ... עקרעטכָאט ,ַאה ,רעטייברא

 וי ..י:ןעביירש וצ סָאװ טינ סייוו ןיילא ךיא ,ַאּפַאּפ ,,ןיינ --

 סייוו ךיא ,ןעביירש וצ סָאװ עי סייוו ךיא ! טכעלש ? טיג טסייוו וד --

 טוהט סָאװ טנייה ! רעטיב ,רעיּפַאּפ ן'פיוא ןעגנעדבוצסיורא סע יוװ טינ רעבָא

 -- ןעטכַארט ןעטגגערטשעגנָא ןַא ןופ םינּפ טמירקוצ א טימ רע טגערפ ? ןעמ

 טצעי רימ ןעלעוו ףורפיוא םעד -- ןעגָארטוצ ןאד רע טנאמ -- סָאװ וטסייוו

 רע זא ,ןעטעב ןוא ןַאמקָאטש עסָאנעג וצ ןעפיול ןעלעוו רימ .ןעביירש טינ

 -פיוא רעסעב ךָאנ טעוװ עדער ןייז ,רעקיירטס יד וצ ןעדער טנייה ןהעג לָאז

 ? רעטכָאט ןיימ ,וטסקנעד יוװ ,ףורפיוא ןַא יוז ,רעקיירטס יד ןערעטנומ

 .רעסעב יאדוא זיא ,ןהעג טעוװ ןַאמקָאטש עסָאנעג ביוא ---

 ןעלהעצרעד םהיא טעוװ ןעמ ןעוו ,ןהעג ןעזומ טעוו רע ,ןחעג טעוו רע --

 יד ראפ טדערעג טינ רָאג ְךָאנ זנוא ייב ךָאד טָאה רע .ענַאל עצנַאג יד

 רונ ,ןעבעלפיוא רעדעיוו קיירטס רעזנוא ןעק עדער ַא ענייז רוג ,רעקיירטס

 ,םהיא גָאז ,רעטכַאט ןיימ ,םהיא וצ ךיילג יקַאט העג ...עדער א ס'ןַאמקָאטש

 ! זנוא וצ ןעדער טנייה ןהעג וצ טכילפּפ ןייז זיא סע זא ,םהיא טעב ךיא זא

 ? עמַאמ יד זיא וַאװ ! ןעפיול םהיא וצ ןיילא רעסעב לעװ ךיא ,טרַאװ ,טרַאװ

 זיא יז ןוא קעװַא זיא יז זַא ,ןעדנוטש ייווצ ַא ןיוש -- םיצולפ רע טנערפ ---

 .קירוצ ָאטינ ךָאנ

 ףיוא ....ראלָאד רָאּפ ַא ןעהייפ ץענרע ןהעג טזומענ טָאה עמַאמ יד --

 ליוו ןעסע רעבָא ...טינ וליפא זנוא טהעטשרעפ יז ....תונמחר א ךיוא זיא רהיא

 ;1.ןעגֹרָאב רהֲֵעַמ טינ ןעליוו רֶעַׁשְטוב רעד ןוא רערעסָארג רעד ןוא ...ךָאד יִז
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 ייווא

 : רע טגערפ ןאד ,עלייוו ַא םנייזוש קעשזד

 ? ןעהייל רהיא טעוו רעוו ? דלעג ןעהייל ןעגנַאגעג יז זיא ןעמעוו וצ --

 ! טיילסדנַאל וצ ןהעג ןעריבורּפ טעװ יז ,טנָאזעג טָאה יז ? סייוו ךיא --
 אזָאר טנָאז

 ןוא ,טנעפע אזָאר .ריהט ןיא ּפַאלק א ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא

 -ירבאפ רעד ,יקצינבעילכ רעטסימ ,רעדורב ס'קעשזד ןיירא טמוק בוטש ןיא

 ,קיירטפ רעד ןָא טהעג סע ןעמעוו ייב ,טנַאק

 עטצַאלנענסיוא ,עסיורג טימ ןהעטש אזָאר טביילב ,םהיא גידנעהעזרעד
 טירט עכילטע ּפִא ךיוא טערט קעשזד ; טרענייטשרעפ יו ,ריהט ן'פיוא ןעניוא

 ,...טשימוצ ,רעטניהַא

.2 

 : ן'קעשזד וצ ךילנהע רהעז קילב ןעטשרע ן'םיוא זיא יקצינבעילכ רעטסימ

 רעטיירב רעבלעז רעד ,סעציילּפ עטיירב עבלעז יד ,סקואוו רעכיוה רעבלעז רעד

 םהיא ייב זיא ?ידרעב ץראווש יד רונ ,זעגיוא ענידעבעל עניילק טימ םינּפ

 ןעמ זַא  ....ץיּפש א טימ רונ ,דנור טינ : ן'קעשזד ייב יו ,ןערָאשעג שרעדנַא

 זַא ,ךיילג ןעמ טקרעמעב ,ן'קעשזד וצ ןוא םהיא וצ וצ טונ רעבָא ךיז טקוק

 רעייז ןיא ָאד סָאװטע ךָאד זיא ,ןערעדנַא םוצ רענייא ךילנהע ןענייז ייז שטָאכ

 קרַאטש ייֵז טעדיישרעטנוא סָאװ ,ךיז ןעטלאה ןעצנַאנ רעייז ןיא ,ןעהעזסיוא

 -עב ץנאנ יד סָאװ ,המיתח יד זיא "סָאװטע , סעזעיד .ןערעדנא ןופ םענייא
 יקצינבעילכ רעטסימ ...,טנעלענפיורא ייז ףיוא ןעבָאה ןעדנעטשמזא ערעדנוז

 טעצשילב סע ןעכלעוו רעטנוא ןופ ,םויטסָאק ןעצראווש ַא ןיא ןעניוצעגנָא זיא

 טגָארט ,ןענָארק ןעגידנעהעטש ןעכיוה ַא טימ ,דמעה עטסערּפעג-סייוװ ַא סיױרַא

 טהעטש ןוא טעלישז ן'פיוא לעטייק ענעדלָאג א ,ּפָאק ן'פיוא טוה-רעדניליצ ַא

 ןוא -- ?עטנעה ענרעבליז א טימ לעקעטש א ףיוא טרַאּפשעגנָא ריהט םייב ךיז

 ,עטלַא יד ן'קעשזד וצ ךיז טסַאּפ סע יו ,םהיא וצ ,ךיז טכאד ,טסאּפ סעֶלַא סָאד

 -נעלעגבא םעד טימ לעדמעה עוועזָאר עגיליב יד ,טוה ענעיורטש עניטכיזבלעג

 -רַא םענעסירוצ םעד טימ ?עקער רענעדנעווייל רעסייוו רעד ןוא ןענַארק ןעט

 ....עווכאּפ ן'רעטנוא לעב

 ,יקצינבעילכ רעֶטְסימ ,ּפָאק ם'ןופ טּוה-רעדְניִליִצ םעד רעטנורא טמהענ רע

 ישא
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 סייווש םעד ּפָא ךיז ייב רע טשיװ ןאד ,לעכיט רעסייוו א טימ סיוא םהיא טשיװ

 ַא ףיוא קעװַא ךיז טצעז ,ןעגארק ן'רעטנוא ,ןעקַאנ ם'ןופ ןוא ןערעטש ם'ןופ

 ,עיגק יד ןעשיווצ ?עקעטש םעד קעווא טלעטש ,שיט ם'ןופ טייוו טינ ?הוטש
 ,ן'ַאזָאר ףיוא ,ן'קעשזד ףיוא טקוק ,טוח-רעדניליצ םעד ףיוא םהיא ףיוא טננעה

 טלעקַאש ,בָא ךיז רע טצפיז ןאד -- טנייווש ןוא ,בוטש ן'רעביא ךיז םורא

 ; סיורא טדעד ןא ּפָאק ן'טימ

 זיא העוו ,רימ זיא העוו ..,! רושטינרָאפ ...זיֹוִה ַא ...לעסיב ַא בוטש ַא --

 סָאװ ...? ךיז וטסכארט סָאוװ ,קעשזד ,קעשוד ,יוא ! ? ָאד רהיא טבע? יוז ,רימ

 ....3 ריד ןופ ףוס רעד ןייז טעוו

 טימ סיורא טדער ןוא טגערענפיוא ןָא םהיא טקוק ,ךיז וצ טמוק קעשזד

 | : עמיטש סָאב ןייז

 ביוא ? סָאב ַא יו וצ ,רעדורב ַא יוז ,רימ וצ ןעמוקעג טזינ ,סיוא רעה --

 סָאװ ןוא טכַאמ בייוו ןיימ סָאװ ,ךאמ ךיא סָאװ ,ןעהעז וצ ,רעדורב ַא יו

 ,טסַאג ַא רימ ייב ןַאד וטזיב ;ןהעש רהעז ריד ךיא קנַאדעב ,ןעכַאמ רעדניק עניימ

 -עג ןעקנַאד וצ טָאג עלא ןענייז רימ זא ,ריד רעפטנע ךיא ןוא ,טסַאג רעטונג ַא

 - ןעצנַאנ ַא טימ ךָאנ ןוא סָאב ַא יו ,רעהַא ןעמוקעג טזיב וד ביוא רעבָא .,דנוז

 - .ןַאד ,ןַאד ,רעסעב ןַאד ,רסומ ןעגָאװ

 -ערפיוא ןֹופ טסייב ןוא רעמיצ ן'רעביא ןעפיול טמהענ ,טינ טגידנע רע

 ןוא םערָא ן'רַאפ ןָא םהיא טּפַאכ ,םהיא וצ וצ טפיוק ַאזָאר .רעגניפ ענייז גנוג

 : לוק ןענידנעטעכ ,ןעכייוו ַא טימ סיורא טדער

 ....} טסַאגױצ זנוא ייב ךָאד זיא רעטעפ רעד ,ךיז גיהורעב ,ַאּפַאּפ --

 סָאװ -- קעשזד טרענוד -- ? טסַאגדוצ ,זנוא ייב רע זיא טסַאגדוצ --

 -וצ ןעמוקעג זיא רע זא ,ןייז לָאז ..,,.טונ ,רעבָא טונ ...? טנייה אקוד סעטע

 ,לוס ןערעליטש ַא טימ רע טדער ! םיאבה םיכורב ! םיאבה םיכורב ! טסַאנ

 גיהור םהיא לעװ ךיא ...גיהור ןייז לע ךיא ,טוג -- שינרעטיב טימ רעבָא

 | ! ןערעהסיוא

 ןייז וצ םינּפ ן'טימ בוטש ןעטימ ןיא ?הוטש א ףיוא ךיז טפראוו רע ןוא

 -רָאפ ןיא סיוא עלעסיב א ךיז טגיוב ,עינק יד ןֶא דנעה יד ןָא טרַאּפש ,ךעדורב

 ןוא ןעגיוא עגידעכעטש ,עפרַאש טימ םינּפ ןיא ךיילנ רעדורב ןייז טקוק ,סיוא

 :לוק ןיא עינָאריא טימ טגָאז
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 ? רעדורב ןיימ ,סעטוג ןעלהעצרעד רימ וטסעוו סָאװ ,ונ --

 ןיֵא טייהנעסַאלשטנע טימ יקצינבעילכ רעטסימ טכַאמ -- םיוא רעה --

 ייצ םעד טימ לעקעטש םעד קעװַא טגייל ,טרָא ןייז ןופ ףיוא ךיז טביוה ,לוק

 -- ; ן'קעשור וצ רעטנעהענ טירש עכילטע טוהט ןוא שיט ן'פיוא טוה-רעדניל

 ייז ,קעשזד ...! טנייה .ןעדיירכרוד ריד טימ ךיז ךיא ?יוו טנייה ; סיוא רעה

 עטלא יד טימ ןעטייברא ןָא רעדעיוו ךיא גנַאפ ןעגרָאמ רעדָא טנייה זא ,ןעסיוו

 ןיוש ייז ךיא בָאה "ּפאשדןָאינוי , םעד ...ןענָאיצידנַאק עטלַא יד ףיוא "דנעה,

 ..,} ּפָאק ם'ןופ ןענָאלשעגסיורא

 טגנירּפש ,קעשוד רעטנוא םהיא טכערב -- !ףייל רוי ןיא רעוועג --

 ןעמיול טמהענ ןוא רעטכעלעג ןעזעוורענ ַא טימ ךיז טכאלוצ ,טרָא ם'ןופ ףיוא

 -עגסיורא בָאה ףיא ....ןענָאלשעגסױרא, !ַאכ !ַאכ !אכ -- :בוטש ן'רעביא

 ןופ ןעגָאלשעגסיױרא טסָאה וד סָאװ ,סניוזא וטזיב רעוו ? ךיא ..."ןעגָאלש

 דנַאה ן'טימ טּפַאלק ןוא עמיטש ןייז טימ סעשזר טרענוד -- ! ? ּפעק ערעייז

 עצנַאג יד ןוא לַאסַאל ,סקרַאמ ?רַאק זַא ,טפארק ַאזַא טימ סיּפ-לעטנעמ ןָא

 רעוו -- : דנַאװ ן'פיוא ןעביוא ןופ ןערעטיצ ןוא ךיז ןעלסיירט "ןָאיצולָאװער ,

 -יורנ ַא רַאפ סָאװ ,לעסּפעש ,לעסעּפש ! ? ַאה ,רסיק רעשיסור ַא ; גָאז ,וטזיב

 ,ןעועג טזיב םייה רעד ןיא ! אקירעמא ןיא ָאד ןערָאװעג טזיב וד םכח רעס
 ןעדעירפוצ וטזיב עקווָאדַאנ ףיוא "עלעטרעפ , א ראפ ,המהב אזא ,ךיז טכאד

 ...ָאד ןוא ,םינּפ ןיא ןעייּפש ריד לָאז רעדעי זא ,ןעוועג

 -םיוא ןא טימ יקצינבעילכ רעטסימ רעטנוא םהיא טכערב -- ! קעשזד --

 ,קירוב א יו ,טיור טרעוו ,סופ ן'טימ גידנעוהט ּפַאלק ַא ,יירשעג ןעטגערעג

 -יצ ןייז גנונערפיוא ןופ דנעה עדנערעטיצ טימ טּפאכ ןוא שיט םוצ וצ טפיול

 ,לעקעטש ןייז טימ טוה-רעדניל

 -- אזָאר לוק ןעדנעטעב ַא טימ ןע'קעשזד וצ וצ טפיול -- } ַאּפַאּפ --

 | ! ךיז גיהורעב ,אּפַאּפ

 ן'םיוא ןעניוא עניהורנוא טימ טקוק ,ןעקָארשוצ ,ךיילב סיוא טהעז יז

 ,רעטָאט רהיא ףיוא ןוא רעטעמ

 -פעטנעמ ןָא ןעגיובנעלע ן'טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,ןעגיושנַא טרעוו קעשזד

 .דנַאװ ן'םיוא טנערעגפיוא טקוק ןוא רעדורב ם'נופ ּפָאק םעד ּפִא טרחעק ,סיפ

 -עטש םעד ןָא ןא ךיז טרַאּפש ,טוה-רעדניליצ םעד ןָא טוחט רעדורב ןייז

 ן'קעשזד וצ בלַאה ןוא וצ ריחט םוצ טרחעקעגמוא בלַאה יוזא ףיז טהעטש ,לעמ

* 
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 ננוגערפיוא ןופ ןעּפיל יד טסייב ,עינק ַא טימ זעוורענ רעטנוא טלעקַָאש ,וצ

 ,ן'קעשזד ףיוא ןעגיוא ערעטסניפ טימ טקוק ןוא ,טקוק ןוא

 ן'פיוא טע'בנג'רעפ טקוק ,רעטָאפ ןעבענ עסַאלב א ןהעטש טביילב אזָאר

 עזָאר רעד ןופ ןעדלָאפ יד רעגניפ יד טיפ רעביא זעוורענ טביילק ןוא רעטעפ

 ....טסורב םייב ,טגָארט יז סָאװ ,לעטסייוו רעוו

 עלַא ייז ...זיוה רעזעיד ןיא עלייוו ַא ףיוא טשרעה טייקליטש ערעווש ַא

 ערעטסניפ ןעגָארטעגמורא ךיז ןעטלָאװ בוטש ן'רעביא יו טארוקַא ,ןעלהיפ

 | ,...סנעקלָאװ

 טדער ןוא טייקליטש יד יקצינבעילכ רעטסימ רעטנוא טכערב ףוס ן'פיוא

 ; רענייצ יד ןעשיווצ סיורא

 ןייז ןעלעוו דייר עניימ זַא ,העז ךיא ...! טייר ללא ! טוג ,טוג ,ָאזלַא --

 רהיפ ! טסליוו וד סָאװ ,ךיז והט ....! העג ךיא ! העג ךיא ! ןעפרָאװעגסיורא

 ןיא ןעגרָאב ....ןיוש טסרעגנוה וד ...! סענזיב עניימ טינ ,טסליוװ וד יװ ךיז

 -ניירא ךיד ארומ ןעבָאה עדמערפ ...טינ ךיוא ריד ןיוש ןעמ טגרָאב ירעסָארג

 -הענניירא ןענעק טינ ךיד ?עוװ ךיא ....! םענענושמ אזא ,ּפאש ןיא ןעמהענוצ

 ,....םונימ רעטצעל רעד זיב ןעקיירטס טסביילב וד ןעוו ,ּפאש ןיימ ןיא ןעמ

 דיא ןעד ...ןעניטפעשעּב ןענעק טינ ןאד ךיד ךיא לעוװ ןעליוו ןעטסעב ןיימ ייב

 -ַָאה טינ רימ ייב ןעק רענענושמ א זא ,"דנעה , ערעדנא יד ןעזייוו ןעזומ ?עוו

 ךיא ,טייר ללא ...! רעדורב עכילבייל ןיימ ןייז וליפא רע געמ ,"ןָאש , ןייק ןעב

 ...1 ןעטונ ַא ,,,טייר ל?לָא ...ןעכאמ רדָאלק טינ ךיד ןעק

 טהעטש קעשזד  .וצ ריחט םוצ טירט ענעסָאלשטנע טימ ןהעג טמהענ רע |

 ,דנַאװ ן'פיוא טקוק ןוא סיּפ-לעטנעמ ןָא ןעניובנעלע 'ןטימ טגיילעגנָא ץלַא ךָאנ

 ,ּפָאק םענעזָאלעגרעטנורא ןַא טימ ן'קעשזד ןעבענ טהעטש אזָאר ; רעהירפ יו

 יד רעגניפ יד טימ טשטיינק ןוא גיהטומנוא ,טכארטרעפ רָאלּפ ן'פיוא טקוק

 ,פעטסייוו רהיא ןופ ןעדלַאפ

 םוא רעדעיוו ךיז טרהעק ,יקצינבעילכ רעטסימ ןהעטש טביילב ריהט םייב

 ס'קעשזד ףיוא ןעגיוא ערעטסניפ טימ עלייוו ַא טקוק ,ן'קעשזד וצ םינּפ ן'טימ

 ַא רע טוהט םיצולּפ ןוא ,ּפָא טצפיז ןוא ּפָאק ן'טימ לעקָאש ַא טוהט ,ןעקור

 טקוק ןוא ?עסיירט א ךיז טוהט אזָאר זא ,יוזא רָאלּפ ןָא לעקעטש ן'טימ פאלק

 ןוא וצ ן'קעשזד וצ ףָאל א טוהט רע ןוא ,ןעגיוא ענעקארשוצ טימ ןָא םהיא

 : טעבענ טננילק סע ןעכלעוו ןיא ,לוק א טימ םיוא טיירש
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 ...1 ! רעד-ו-ורב ,עשזָאד ,עשזדָאד ...! קעשזד --

 ...םהיא טּפעלש ןוא לעסקא ן'ראפ ן'קעשזד ןָא טּפאכ רע

 ןוא .,.רעשט ן'פיוא ָאד ךיז ץעז םוק -- םהיא ייב ךיז רע טעב -- םוק --

 סָאװ ,ןָאהט וטסגעמ ןַאד ....ןערייר טיג גנַאל לעװ ךיא ...סיוא גיהור ךימ רעה

 ,טסליוו וד

 -- : טשימוצ טלעמרומ ןוא ..,ןעגיוא עסיורג טימ םהיא ףיוא טקוק קעשזד

 ? וטסל?יוװ סָאװ

 ...! םיוא ךימ רעה ןוא עקנילייוו ןייא ףיוא רונ ךיז ץעז --

 ףיוא טקוק ןוא ךיז טצעז רע) .ךיז ץעז ךיא ...! טייר ללֶא ! טייר ללא --

 רעדעיװ רימ וטסליוװ סָאװ ,ונ -- (ןעגיוא עסערנ ְךָאנ טימ רעדורב ןייז

 ? ןעגָאז

 -גואוורעפ ךיוא טקוק ןוא להוטש ַא ףיוא קעװַא ךיוא ךיז טצעז אזָאר

 .רעטעפ רהיא ףיוא טרעד

 לוק ןעטנערעגפיוא ןַא טימ יקצינבעילכ רעטסימ ןַאד טגָאז -- קעשזד --

 ...רעדניק ןוא בייוו ןייד ראפ ,ריד ראפ ץרַאה סָאד העוו טוהט רימ ,קעשזד ---

 ַא טוהט קעשזד) ....רעדורב רעגיצנייא ןייא ןא ,רעדורב א רעניימ טזיב וד

 יקצינבעילכ ,טרָא ם'ןופ ןעביוהפיוא ךיז ?יוװ ,דנאה ן'טימ גידלודעגנוא ךַאמ

 ..י!ןעדער טינ גנַאל לעוװ ךיא ...סיוא ךימ רעה ,טרַאװ ,טרָאװ (בִא םהיא טלאה

 -- ? םיאנוש םד יו ,ןערעדנא ן'פיוא רענייא ןעקוק רימ ןעלָאז םוראוו ,קעשזד

 ףימ ךָאד טסָאה וד ,עשזדָאד -- לוק ןיא טײקמירַאװ טימ יקצינבעילכ טדער

 ,..? סָאג עשי'בצק יד .,,? םייה יד וטסקנעדעג ....טַאהעג בעיל קרַאטש לָאמ א

 ןעבָאה רימ ואוו ,ןערָאװעג ןערָאבעג עדייב ןענייז רימ ואוו ,חברוח עטלַא יד

 ןאד ןוא םירוחב ןערָאװעג ...ןעסקאוועגסיוא ,טעװעדַָאהעגפיוא עדייב ךיז

 -יז רימ ...?הברוח רענעי ןיא שיט ןעגנַאל םעד וטסקנעדעג ...? טַאהעג הנותח

 ,רעצראווש רעד לרעמש ,ךיא ,וד ,עטַאט רעטלַא רעזנוא :שיט םייב עלא ןעצ

 ןוא לעדָאנ ַא טימ רעוו ,רעש ַא טימ רעוו ,עלַא ןעציז רימ ידוד הכל םייח

 זיב הירפ-רעד ןיא ןופ ןעטייברא רימ ..,דנַאה ןיא דיירק קיטש א טימ רעוו

 תוישעמ ןעלהעצרעד רימ ,טייברא רעד ייב ןעגניז רימ ...טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ....ןערעדנַא םעד רענייא
 "ייוו ַא טימ קעשזד רעטנוא םהיא טכערב -- קנעדעג ךיא ,קנעדעג ךיא -- = |

 ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא ןהעג טמהענ ןוא טרָא ןופ ףיוא טהעטש ,לוק ןערעכ
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 ךיא יו ...עכילקילג א ,ןעוועג ןַאד זיא טייצ ענעדלָאג א ,סנעדעג ךיא -- קירוצ

 -ָאה טלָאװעג ךיוא טצעי וטסלָאװ ...! קירוצ טייצ ענעי ןעבָאה ןעלעוו טלָאװ

 -יא רעטכייל ַא טימ רעדורב ןייז קעשזד טגערפ --- .,.4 קירוצ טייצ ענעי ןעב

 -יוא עכילדניירפ רהעמ טימ טצעי םהיא ףיוא רעבָא גידנעקוק ,לוק ןיא עינָאר

 | .רעהירפ יו ,ןעג

 ,ןעגָאז ריד ?יוװ ךיא סָאװ ,ןענידנע רעהירפא ךימ זָאל ,טרַאװ ,טרַאוו --

 יקצינבעילב רעטסימ טכַאמ -- עגארפ ןייד ףיוא ןערעפטנע ךיד ךיא ?עװ ןאד

 וד .ןעברָאטשעג זיא רעטומ רעזנוא ןעוו ,רעדניק ןעוועג ןענייז עדייב רימ --

 ןעטילעג ןַאד רימ ןעבָאה עדייב ...ןהעצ -- ךיא ,רהָאי ןיינ טלַא ןעוועג טזיב

 אה ,ןענָאלשעג ךיד טָאה רעטומפעיטש יד ןעוו ..,רעטומפעיטש רעזנוא ןופ

 ןיילַא וד ....ןעטלָאשעג יז וטסָאה ,ןעגָאלשעג ךימ טָאה יז ןעוו ...טנייוועג ךיא

 . ןא טינ ןוא ןעגָאלשעג ךיד טָאה ןעמ זא ,טינ : טנייוועג טינ לָאמ ןייק טסָאה

 -וצ ףיוא ןָאהטעג ,ןעטלָאשעג ,טלעדיזעג טסָאה וד ...ןעגָאלשעג ךימ טָאה ןעמ

 ןופ ךָאנ וטסָאה ץרַאה ענעסיברעפ א ....טנייוװעג טינ לָאמנייק רעבָא ,סיעבחל

 רעד ייב לָאמ א ריד טָאה עטַאט רעד : קנעדעג ךיא ...! טַאהעג ןָא זייוודניק

 ַא ןָאהטעג סָאג א ריד ייב טָאה זָאנ ם'ןופ זא ,שטאפ אזא ןעבעגעג טייברַא

 וד ...תולוק עכילקערש טימ ןעגָאלק ןעמונעג ןַאד בָאה ךיא ....טולב םָארטש

 / יד ןָאהטעג ּפאכ א רונ טסָאה וד ...טנייוװעג טינ ךיוא ןַאד טפָאה וד ...רעבָא

 וטסָאה ןַאד ןוא דרע'רד ןָא ןָאהטעג ץימש א רהיא טסָאה ןוא שיט ם'ןופ רעש

 ןעסירוצ םחיא טסָאה ןוא ?יומ ןיא דמעח רעד ןופ לעברַא םעד טּפאכעגניירַא

 ַא טינ וליפא טסָאה וד ,טנייוװענ טינ טסָאה וד רעבָא ,סעכ ןופ רענייצ יד טימ |

 ! ןָאהטעג עּפילכ

 ,טדער רע רעגנעל סָאװ ןוא ,ן'קעשזד ףיוא ןעקריוו רעטרעוו ס'יקצינבעילכ

 רעכילדניירפ ץלא ,םינּפ ס'קעשזד טרעוו רעניהטומטונ ןוא רעכילהערפ ץלא

 ןייז וצ וצ ךיז טרעה ,בוטש ן'רעביא םורַא טחענ רע ....ןעגיוא ס'קעשזד ןעקוק

 ןייז ןיא ןא רעדליב ענעסענרעפ ,עטלַא ּפָא ןעבעל חומ ןייז ןיא ןוא רעדורב

 ....ךילהערפ יוזא יא ,גירעיורט יוזא יא ןענייז עכלעוו ,ןעלהיפעג -- המשנ

 ןעקרַאטש א רהעז ךיוא רעטרעוו ס'יקצינבעילכ ןעכאמ ן'אזָאר ףיוא

 עיזַאטנַאפ רעגנוי רהיא ןיא ּפִא ךיז טלָאמ רערהיא עטַאט רעד ,קורדנייא

 ךיז טקעוורע המשנ רהיא ןיא ןוא ,ןֶא זייוודניק ןופ ךָאנ דלעה רעסיורג א סלא
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 וצ טהעג ,טרָא ןופ ףיוא טהעטש יז ; ןעטַאט רהיא טימ ץלָאטש ןופ להיפענ ַא

 ;לוק ןיא עבעיל טימ םיורא טדער ןוא םורא םהיא טמהענ ,םהיא וצ

 ...| טייר ללא ןעוועג רעמיא טזיב וד ,אּפַאּפ רעטונג ןיימ --

 טעדנעוו ןַאד ןוא ןרעטש ןיא רהיא טשוק ,גיהטומטוג ךיז טכַאלוצ קשזד

 : לוק ןיא תולעּפתה טימ ןיוש רערורב ןייז וצ ךיז רע

 -יטש ראָאּפ ןייא טָאהענ ןעבָאה רימ זַא ,לעסּפעש ,וטסקנעדעג ןוא --

 ,ןָאהטנָא ייז וטסנעלפ ,דנוק םוצ טייברא יד ןעגָארטּפֶא טסגעלפ וד זא ? לעוו

 ,...1 ןהטנָא ייז ךיא נעלפ -- ןענָארטּפָא געלפ ךיא זַא

 טימ ךיוא יקצינבעילכ רעטנוא טּפַאכ -- קנעדעג ךיא ,קנדעג ךיא --

 ןעבָאה ,ל'רעדורב ,יוא -- : ןעגנואווצעגנוא ,יירפ ךיז טכאלוצ ןוא תולעּפתה

 ןַא טימ וצ רע טגייל -- ...! טַאהעג בעיל ןערעדנַא םעד םענייא לָאמ א רימ

 זנוא ..,! ןרעדנַא םעד רענייא ןאד טלהיפענטימ רימ ןעבָאה -- ןָאט ןעטסנרע

 טכוזעג רימ ןעבָאה עבעיל עזעיד ןוא עמַאמ רעזנוא ןופ עבעיל יד טלהעפעג טָאה

 רימ זַא ....באב העשת םענעי ,עשזדָאד ,וטסקנעדעג ....ןערעדנא םייב רענייא

 ,...1 רעמיוב יד ןופ לעּפע ןעסירעג ןעבָאה ןוא םלוע תיב ן'םיוא ןעוועג ןענייז

 יד , ...רעטומ רעזנוא ןופ הבצמ יד ןהעזרעד םיצולּפ ךיא בָאה םיוב ן'רעטנוא

 וד ...ןייטש םוצ ןעלַאמענוצ ןיב ןוא ,ןָאדטעג יירשעג א ךיא בָאה -- "! עמַאמ

 טזיב וד ....טלעסיירטעג םהיא טסָאה ןוא םיוב ן'פיוא ןעביוא ןעוועג ןַאד טזיב

 רעד ףיוא רימ ןעבענ ןעגעלעג וטזיב דלַאב ןוא םיוב ם'ןופ ןעכָארקעגּפָארַא

 סָאװ ,לָאמ עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד ...,טנייוועג ךיוא טסָאה ןא הבצמ

 ...1 ןענייוו טרעהעג ךיד בָאה ךיא

 טמהענ רע ; עמיטש ןייז ןיא ןערהערט ךיז טרעה רעטרעוו עטצעל יד ייב

 "יוא יד רהיא טימ טשיוו ,ּפָאק םעד ּפָא טרהעק ,טעקַאּפ ם'ןופ לעכיט יד סיורא

 ,טעּפָאס ןוא ןעג

 טפיול ןוא ךיז טמהעשרעפ ,לוק ן'פיוא םעד ייב ךיוא ךיז טנייוו-וצ אזָאר

 ,רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא ,גידנעּפילכ ,סיורא

 טימ רעדורב ן'פיוא טקוק ,בוטש ןעטיס ןיא ךיוא טהעטש קעשזד ןוא

 ....טשימוצ טלעכיימש ןוא ,ןערערט טימ טליפעגנָא ןעגיוא

 ,..תושעמ עטלַא -- רע טלעמרומ -- 3 טנַאמרעד ךיז וטסָאה סָאװ ,ונ --

 ,ונ ..1 וטסנייוו סָאװ ...,! רַאנ רעד ,טנייוו רע ןוא ...,ןערהָאי עשרעדניק

 ס וי | 1 םָאוו ...? סָאװ



 ןעשנעמ ןוא טייצ 490/

 .ןעגיוא יד טע'בננ'רעפ טשיװ ןוא טלעכיימש ,ּפָאק םעד ּפִֶא טרהעק רע

 עלייוו ַא ןָא םהיא טקוק ,רעדורב ןייז וצ רהעק א קעשזד ךיז טוהט םיצולּפ ןוא

 וצ ףרָאװ ַא ךיז רע טוהט ןַאד .,ןערערט ןופ טרעיילשרעפ ,ןעגיוא יד טימ

 טפַאשנעדייל טימ סיוא טיירש ןוא ןעלסקא עדייב ראפ ןָא םהיא טּפאכ ,םהיא

 ; לוק ןיא

 רעגילָאמַא רעטוג רעניבלעז רעד ךָאד טזיב וד ,לעסּפעש ,לעסּפעש ---

 ! לָאמ ַא סָאװ ,ץרַאה עכייוו עגיבלעז יד טסָאה וד זא ,ךָאד העז ךיא ,לעסּפעש

 -טיוה ַאזַא ..,! ? רעניוזטולב ַאזַא טצעי טזיב וד סָאװ ,סע טמוק יו טנייה ---

 --לעסּפעש ,ךַא ,לעסּפעש ,לעסּפעש ? סע טמוק יו ? סע טמוק יו ...! ? רעדניש

 וד זא -- גָאטהעװ רעפעיט אזא טגנילק עמיטש ןייז ןיא וא קעשזד טיירש

 בעיל רהעמ ךיד ןאד טלָאװ ךיא ,רעדיינש רעגילָאמא רעד ןעבילברעפ טסלָאװ

 ןופ רענייא ןעוועג רעכיז וטסלָאװ ןאד םוראוו ,לָאמ ַא יו רהעמ ךָאנ ,טָאהעג

 ..! ןעהייר ערעזנוא ןיא רעפּפמעק רעטונג א ,ערעזנוא

 ערעייא ןופ רענייא ןעוועג טלָאװ ךיא זַא ,טּפַאכעג ךימ טלָאװ קילג ַא ---

 םעד טלעקָאש ןוא סעציײלּפ יד טימ טקירד ,יקצינבעילכ טכאמ -- ...! םיעגושמ

 ץטיה טימ סיוא ָאד רע טיירש -- עשזדָאד ,דלַאװעג -- .ןערעיודעב טימ ּפָאק

 ? ןעשנעמ ַא ראפ גנוניואוו ַא סָאד זיא ,העז ..! דניק ןייק טינ ךָאד טזיב וד --

 ןוא ןעטייז עלא ףיוא םהיא טימ ךיז טהערד ,לעקעטש םעד ףיוא טביוה רע --

 יד ףיוא ןוא עגָאלדָאּפ ן'פיוא ,בָאלַאּפ ן'פיוא ,דנעוו יד ףיוא םהיא טימ טזייוו

 ...3 ןעבעל ױזַא טפראדעג וטסָאה -- :בוטש ןיא סעכעבענ עמערַא ?עסיב

 -כילמעווקעב עלא טימ שנעמ ַא יו ןעבעל טנעקעג טינ טצעי זיב ןיוש וטסָאה

 ןעפור ךיד לָאז ןעמ טינ ןוא ,דלענ ןוא דובכ ייברעד ןעבָאה ןוא ןעטייק

 ךיא ,עשזדָאד ....! ? תורצ עכלעזַא ףיוא ןייז ןוא ,"סקרַאמ ?ראק רענעגושמ,

 ןעבעל ןיימ ? וד ןוא ךיא : העז ....וד יו ,רעדיינש רעבלעז רעד ןעוועג ףָאד ןיב

 -ניק עניימ ...? בייוו ןייד ןוא ,סיוא טהעז יז יוװ ,בייוו ןיימ ? ןעבע? ןייד ןוא

 ...יריד ףיוא ןעקוק ןוא רימ ףיוא ןעקוק ןעשנעמ יו ....? רעדניק ענייד ןוא רעד

 .....1 טסָאה וד סָאװ ,תורצ יד ןוא ,טלעוו רעד ןופ בָאה ךיא סָאװ ,דובכ םעד

 ַא ןיב ךיא ןא םיענושמ ענעי ןופ רענייא טזיב וד לייוו ? סע זיא םוראוו ןוא

 וד ןוא שנעמ רערָאלק א ןעוועג ךיא ןיב ןָא וימי 5כ ןפ ..,! שנעמ רערהָאלק

 רעהירפ ךימ טסָאה וד ....! ךָאנ םייה רעד ןיא ,רענעגושמ א ןעוועג דימת טזיב

 ףיוא רעדרָאװק א ראפ זא ,ןעפרָאוװעגפיוא רימ טסָאה ןוא ןעגידיילעב טלָאװענ
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 ,אי .םינּפ ןיימ ןיא ןעייּפש ןעדעי ןופ טזָאלעג רימ ךיא בָאה "עקדָאװַאנ,

 ןיוש בָאה ךיא ןעד ...,! טימרעד טינ ךיז םהעש ךיא ןוא ...} תמא זיא סָאד

 ...ןעבעל ןיא ןעכאמ טינ סעסקוס ןייק ןעמ ןעק הזנור ןייק טימ זא ,ןענַאטשרעּפ

 רעדליוו א ןעוועג ןאד ןיוש טזיב רעבָא וד ...ךאזטּפיוה יד זיא דלעג זַא

 -ָארּפ יד ןוא םיתבה ילעב עכייר יד טלעדיזעג ןיוש וטסָאה ןאד ..,רענענושמ

 ,"עקדָאװָאנ, ףיוא ןעקנעש ןעלעוו ריד טנעלפ רעצימיא זא ....סעקינטנעצ

 ....םינּפ ןיא םענעי דלעגנ סָאד ןעסיימש טסנעלפ ןוא ןעלדיזּפָא םענעי וטסנעלפ

 -ָאה רעדיינש ערעזנוא ןופ עכנאמ יו ,םייח רעד ןיא ןהעזעגנ ןעבָאה עדייב רימ

 טסָאה וד -- ןעניזַאגַאמ-רעדיילק ףיוא ,רעזייה ףיוא טייבראענפיורא ךיז ןעב

 טאהעג ,ןעוועג אנקמ ייז בָאה ךיא ; טלעדיזעג ייז טסָאה ןוא טָאהעג דנייפ ייז

 טָאג רימ טפלעה יאולה, : טכארטענ ןוא טקעּפסער ןעטסערג םעד ייז ראפ

 ענייא טימ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ? ַאקירעמַא ןיא ָאד ,רעטעּפש ןוא ..."! ױזַא

 סָאד טיירטעג ....רעּפעש יד ןיא טייבראעג בָאה ךיא ....ריד ראפ רהָאי ףניפ

 טפראדענ ןעבָאה ייז ןעוו טייבראעג ....סעסָאב עניימ ןעלהעפענ וצ עטסעב

 -ענ בָאה ךיא ....טכַאנ ייב ףלעווצ ,גָאטרַאפ : טלָאװעג ןעבָאה ייז ?עיפיוו ןוא

 יו, :טכארטענ ןוא קנעב יד ןיא טגיילעגנ ,דלענ סָאד טכאמעג ןוא טײברַא

 וֿפיפא ,ןעוועג ךיוא ןַאד ןיוש ןענייז "סענוי , "? סָאב ַא ןיילא ןעמ טרעוו ױזַא

 ךיא ....טלהעפענ טינ ךיוא ןאד ןעכָאה םיענושמ ןוא ,טצעי יו לעיפ יוזא טינ

 ךיא בָאה סקיירטס ענייק ןופ ...ןענעק טלָאװעג טינ לָאמנייק רעבָא ייז בָאה

 ןיימ זיא ,"בעקס, ןעפורעג ךימ םיענושמ יד ןעבָאה ,ונ ...ןעסיוו טלָאװענ טינ

 יז ןעבָאה לָאמ א ןוא ....! ןָאהט טינ ךודיש ןייק רימ טימ ייז ןעלעוו ! הנאד

 ,ןענָאלשעג ךימ ןעבָאה ןוא ,םיענושמ ענעסירענּפָא יד ,טשטעקענ עקַאט ךימ

 םעד ןעטלָאּפשיצ טינ רעיש רָאנ רימ ייז זעבָאה לָאמ ןייא ןוא-...! םיונ יד יו

 ....ןערָאװעג טינ ךיא ןיב ענושמ ןענעווטסעד ןופ -- ןייטש ןערעווש ַא טימ חומ

 ךיז ךיא בָאה דייר ערעייז ןופ ....ןעגנַאנעג טינ ייז וצ ךיא ןיב "ןענוי, ןיא

 -לאהעג עקַאט רימ טָאה טָאנ ןוא ,סניימ ןָאהטעג ךיז בָאה ךיא ,טכַאלעגסיױא

 ךימ טָאה ,םהיא וצ ןיב ךיא יירט יװ ,ןעהעזרעד טָאה רע זא ,סָאב ַא ...! ןעפ

 ....םעשזדייוו ערעסערג ןעבעגענ רימ טָאה ,ּפאש ןיא ןאמרָאפ ראפ טכאמעג

 -יפסיוא םייב בייוו יד ,טייבראעגנ ךיוא ?ייוורעד ןעבָאה רעדניק ןוא בייוו יד

 ךיוא ןעבָאה ייווצ ערעגניא יד ןוא ןעטיירּפָא םייב רעדניק ערעטלע יד ,ןעשינ

 ,סעי ,סעי ...רעֶּפייֵּפ טימ ,סֶעשְטְצִמ טיִמ ןעלדעּפ ם'ןופ טנעידרעפ לעסיב ַא
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 יו טינ טייבראעג רעווש ,טייבראעג רחָאי עכילטע ןעבָאה עלא רימ ,עשזדָאד

 ןייק ןופ ,גָאט ןייק ןופ טסואווענ טינ ! סרעגיוזטולב ןענייז רימ זא ,טסגָאז וד

 טירטס ןיא ןעקישסיורא ךיא געלפ עניימ רעדניק ערענעלק ייווצ יד ...טכַאנ
 ... םוראוו ןוא ,ןעגער ןוא עענש ,םרוטש ןיא ,טלעק ןיא ןוא ץטיה ןיא ןעלדעּפ

 ףיוא רונ זא ,טסואוועג בָאה ךיא לייוו ; שנעמ רערָאלק א ןעוועג ןיב ךיא לייוו

 -ללֲא עֶלַא ייז ןענייז טצעי ..! רעטעּפש סעּפע וצ ןעמוק רימ ןענעק ןפוא אזא

 טעוװ אזָאר ןיימ ..ןערָאװעג טגָאזעג רעדניק ןוא בייוו ןייד ףיוא יאולה ,טייר

 "זיב ןעטונ א סעּפע יוזא וצ ,רָאטקָאד ַא וצ ,ןַאמ א ראפ רעיָאלַא ןעמהענ עקַאט

 טעװ ןעמעוו ןוא ....ןעבעג רהיא ךיא לעוו ןדנ ראלָאד דנעזיוט ןהעצ ...ןאמ-סענ

 ....9 ןעמהענ יז ןעק ןעמעוו ? ןעמהענ ךעבענ אזָאר ןייד

 טיירש ןוא ןָא קעשזד ךיז טדניצ יקצינבעילכ ןופ רעטרעוו עטצעל יד ייב
 : םעהטָא ןייא ןיא ?וק ןעטגרעגפיוא ןַא טימ סיוא

 טינ ,ןעכילרהע ןא ,ןעכילרהע ןַא ,ןעמהענ יז טעוו ןאמ ןעכילרהע ןַא --

 ! ן'אזָאר ןיימ ראפ טינ גרָאז ...! רעניוזטולב ןייק

 ןוא ן'קעשזד וצ וצ טפיול ,רעמיצ ןעטייווצ ם'ןופ ןירַא טפיול ַאזָאר

 .םערא ן'ראפ ןָא םהיא טּפַאכ

 ...! ךיז גיהורעב -- : לוק םענעקָארשוצ א טימ יז טעב -- ַאּפַאּפ --
 טימ טיירש -- ןַאמ ןעכילרהע ןא ןעמהענ טסעוו וד ,אזָאד ,אי ,אי --

 ַא ראט ןעמהענ וטסעוװ ןעמעוו רָאג טגערפ רע -- קעשזד לוק ןיא שענרעטיב

 ַא : ןעמהענ יז טעװ רעטייברא ןעטסָארּפ ַא ....? רעניוז-טולב א טינ זא ,ןַאמ
 ןוא ,עטאט רהיא יו ,םענעגושמ א אקוד ןוא רעטייברא רעדנַא ןַא וצ ,רעדיינש
 ,טסרעה וד ,רעדניש-טיוה ןערטיכ א טינ ןוא ,רעגיוז-טולב ןערהָאלק ַא טינ

 -םיוא בוטש ן'רעביא טפיול ןוא קעשזד טיירש .,! ? טסרעה וד ...! ? לעסּפעש
 ....טנערעג

 !ריד ןופ רעה ךיא סָאװ ,טינ רעבָא העטשרעפ ךיא ,רעה ךיא ,רעה ךיא --
 ,ךַא -- : טעצפיז ןוא דיילטימ טימ ּפָאק םעד טלעקַאש ,יקצינבעילכ טגָאז --
 ...1 עשזדָאד ,עשזדָאד

 -רעפ בלַאה א טימ אזָאר ןיירא גנולצולּפ ךיז טשימ -- ?עקנָא --
 -רעפ םיג זנוא טנעק רהיא -- : רעגניפ ערהיא ףיוא גידנעקוק ,לוק ןעטקיטש
 ערעדנא ץ'נַאג טימ ....ןעשנעמ ערעדנא ץנאג ןענייז רהיא ןוא רימ .,.ןהעטש
 - ....ןעגנואיושנא ,ןעעדיא
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 *בעילכ טרעדנואוורעפ בלַאה טכַאמ ..,"?ןעגנואיושנא , : וטסנָאז סָאװ --

 ענרָאמ א 3 עכארּפש אזא טרעהעג וטסָאה ואוו ,עכארּפש ענדָאמ א -- יקציג

 ,רהָאי עכילטע ןיוש ,ריד ןופ רעטעדליבעג ,ךיז טכאד ,זיא יז ,אזָאו ןיימ ! ףאז

 ָאנַאיּפ טלעיּפש יז ,עכלעזַא יא ,ענױזַא יא סרעשטיט רהיא רַאפ טלַאה ךיא זַא

 : רעטרעוו עכלעזַא טרעהעג טינ לָאמ ןייק רהיא ןופ ךיא בָאה ךָאד ןוא .,ךיוא

 ! ךיא סייוו -- "ןעגנושנא , ,"ןעעדיא,

 .סעציילּפ יד טימ טקירד רע

 -טַאב ןייז טימ קעשזד סיורא ָאד טצַאלּפ -- ןעטייברא סיורא יז קיש ---

 ןאד ןוא ןָאיִאני ןיא ןירעבמעמ עיירט א ןערעוו יז לָאז ןוא -- עמיטש

 -על יז לָאז ןוא ,ןעטסילאיצַאס יד וצ ,ײטרַאּפ רעד ןיא זנוא וצ ןעטערטניירא

 ,סרושטקעל ערעזנוא ןערעה ןוא ,ןערושָארב ערעזנוא ,ןעגנוטייצ ערעזנוא ןעז

 ןופ ! "גנואיושנא , ,"ןעעדיא , טסייח סָאװ ,ןהעטשרעפ סלָאמאד ןיוש יז טעוװ

 -במיצ רהיא ןופ ןוא ,טסייוו וד ?עיפיוו ,ןעסיוו יז ןעק רעבָא סרעשטיט ענייד

 ..ןעעדיא ענייק ןחעטשרעפ טינ ךיוא יז טעוװ ָאנאיּפ ן'םיוא ןעל

 ,גיהטומטוג ךיז טכאלוצ יקצינבעילב

 טכַאמ -- 4 ןענרעל ךיז ךייא וצ ן'ַאזָאר ןיימ ןעקיש לָאז ךיא ? יוזא --

 ןערָאּפשנייא טנעקעג ןאד טלָאװ ךיא ,עקַאט תמא -- טכאל ןוא יקצינבעילכ

 סע זַא ,רעבָא ...ךימ טסָאק יז סָאװ ,סרעשטיט יד ןופ ראלָאד עכילטע ענהעש

 -םיענושמ ןיא טקישעגקעווא רעסעב יז ךיא טלָאװ ,םעד ייב ןעטלַאהענ טלָאװ

 שנעמ רערָאלק ןייק סָאװ ,רעטרעוו עלַא יד טא ,סע טסייה ? יוזא ..,! זיוה

 -ייוו רע טדער -- ? "ןעטסילעצָאצ , יד ייכ סיוא ךיז ןעמ טנערעל ,טינ טדער

 ...| ןיוש ךיא העטשרעפ טצעי -- רעט

 טימ קעשזד רעטנוא םחיא טכערב -- ! טינ ראג טסהעטשרעפ וד --

 ? ךימ ןופ וטסננַאלרעּפ סָאװ ,ןעסיוו טלָאװעג ךיא טלָאװ טּפיוהרעביא -- סעכ

 ,ןעציה טינ טצעי ךיז טסלָאז וד זַא ,סנעטשרע ,ריד ןופ גנַאלרעפ ךיא --

 --- ,,.1 ריד ןופ ףוס רעד ןייז טעוו סָאװ : ןענערפ ךיד ךיא ליוו ,סנעטייווצ ,ןוא

 .יקצינבעילכ טנָאז

 סיורא טדער -- ןעשנעמ על8 ןופ ןוא ריד ןופ סָאװ ףוס רעבלעז רעד --

 ןעגיל ןעלעוו רימ ןוא ןעברַאטש ןעלעוו רימ -- קעשזד דלודעגנוא טימ ,לענש

 ...טינ םייצ ןייק בָאה ךיא ...! ןעדעירפוצ רעסעב ךימ זָאל ,ךא ! דרע'דד ןיא

 ...| רעקיירטס ענייד ראפ רענדער א ןעגרָאזעב וצ ןהעז ,ןעפיול זומ ךיא
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 -- יקצינבעילכ סורדרעפ טימ סיוא טיירש -- ןעדייר ןייד טסיזמוא --

 -עוו רעקיידטס יד ...ןעפלעה טינ טצעי טעוװ ןעדער סמענייק זא ,ריד גָאז ךיא

 ....| קעשזד ,דייר ךיא סָאװ ,סייוו ךיא ...! ןעטייברא רימ ייב ןעגרָאמ ןעל

 - ,פוק-סיעבהלדוצ ַא טימ קעשזד טיירש --- ! ןהעז רימ ןעלעוו סָאד ---
 -בעילכ ןוחצנ טימ רעטנוא טּפַאכ ! ןהעז יקַאט רימ ןעלעוו סָאד ,סעי --

 ,יורפ ַא טסָאה וד .ךיז וצ םוק : קעשזד ,לָאמ ַא ךָאנ ריד גָאז ךיא --- יקצינ

 בָאה ךיא ....ןָאהט טינ ריד ךיא ?יוװ סעטכעלש ןייק זא ,טסייוו וד ...! רעדניק

 ןענייז טיילסדנַאל ערעזנוא ןופ עלעיפ ...ןעקבייל ןיזָאק רעזנוא ּפאש ַא טכאמעג

 ךיא טלָאװ ריד ראפ ....סרערושטקעפונַאמ ,סרָאטקארטנָאק ןערָאװעג רימ ךרוד

 עלא עזעיד טימ רענעגושמ אזא ןעוועג טינ טסלָאװ וד ןעוו ,ןָאהטעג רהעמ ךָאנ

 -ָאצ , םעד ןעמונעגניירא טסָאה וד טייז רימ ףיוא רעבָא טסקוק וד ...ן תענושמ

 טינ רימ וטסיג לָאמ ןייק .,.אנוש ַא םענייד סעּפע ףיוא יוװ ,ּפָאק ןיא "סומזליצ

 ,סָאװ דלַאב .,.,זיא גירעהעג יו ,ןעדיירוצכרוד ךיז ריד טימ "זנַאשט , ןייק

 -רעפ טימ שנעמ רערהָאלק ןייק טינ טוהט סָאד ...ןעלדיז וצ ןָא וטסביוה

 ריד וצ דייר ךיא זא ,ןעניימ טינ טסלָאז וד זא ,קעשזד ,ליוװו ךיא ...! דנַאטש

 ,רעקיירטס יד ןעדערנייא טינ טסלָאז וד זא ,ארומ בָאה ךיא לייוו ,ױזַא טצעי

 ארומ ןייק ךיא בָאה ראפרעד -- רימ ייב ןעקיירטס רעטייוו ןעלָאז ייז זַא

 ךָאנ טנייה ןוא ריד ראפ ץרַאה סָאד ןָאהטעג העוו לָאמ עלַא טָאה רימ ...! טינ

 ןוא ןעפיוק וצ סָאװ ראפ ָאטינ ןיוש זיא ריד ייב זא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה

 -כרוד ןוא ריד וצ ןהעג וצ ןעסַאלשעב ךיא בָאה ןאד ,טינ ףיוא ריד טגרָאב ןעמ

 ,רערורב ,עשזרָאד ,קעשזד ...! לָאמ עלא ראפ לָאמ ןייא ריד טימ ךיז ןעדער
 -עצָאצ , רענענושמ א ןייז וטסלָאז םוראוו ; רימ רעלקרע ,הברדא ,רימ גָאז

 ,הברדא ...? םעד ןופ וטסָאה דובכ א ראפ סָאװ {? ריד סע טינ סָאװ ? "טסיל

 זא ,ןעגָאז ךיוא עקַאט ןַאד ךיא לעוװ רשפא ...שנעמ ַא יו ,רחָאלק רימ רעפטנע

 ,לוק ןיא טעבעג טימ יקצינבעילכ טנידנע -- ! טכערעג טזיב וד

 ,ןערעפטנע ריד לע ךיא -- גיהור קעשזד טרעפטנע -- טונ ,טייר ללָא --

 לייוו ? טסילאיצַאס ַא ךיא ןיב םוראוו .ןעפיוו טסנרע עקַאט טסליוו וד ביוא

 עצנאג יד ןעכאמ ךילקילג ןעק סומזילאיצַאס רעד זא ,טנייצרעביא ןיב ךיא

 ןעבענעג רע טָאה ןעוו ןוא ? סומזילַאיצָאס רעד טיג סָאװ ,,,םייהשנעמ

 ? טלעוו רעצנאג רעד רעביא ןוא דנַאלסור ןיא ןעשנעמ עדנעזיוט ןוא עדנעזיוט

 בירקמ ךיז סומזילאיצַאס ן'ראפ דנַאלסור ןיא ןעבָאה ןעלארענעג ןופ רעדניק
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 ןעבעל רעייז ןוא טייהיירפ רעייז ,םוחטכייר רעייז ןעבעגענּפָא ןעבָאה ...ןעוועג

 ...| לאעדיא ןענילייה םעד ראפ

 ןוא יקצינבעילכ טיירש ! םיעגושמ ,םינָארַאנ ןעוועג עקַאט ייז ןענייז --

 .ןעטפול ןיא לעקעטש ןיטימ טכַאמ

 ןייז ןוא ןעסירעגניה ,מיטש-סאב ןייז טימ קעשוד טרענוד -- { זָאל --

 ןייז ןַא טּפַאכ רע ,גנורעטסייגעב טימ ןענערב ןעגיוא ענייז ןוא ,טמַאלפ םינּפ

 רעדליב יד ןעגנעה סע ואוו ,דנַאװ םוצ םהיא טּפעלש ,לעסקַא ן'רַאפ רעדורב

 ! העז ,םוק : טרענוד ןוא "ןָאיצולָאװער , יד ןוא לַאסַאל ,סקרַאמ ?רַאק ןופ

 -נוי םעד טָא -- ן'לַאסַאל ףיוא דנַאה ן'טימ טזייוו רע -- דליב יד טא טסהעז

 ,העז ....! ןייא טוג ךיז קוק ....? ּפָאק ןעטזיורקעג םענהעש םעד טימ ןאמ ןעג

 דנאנידרעפ זיא סָאד ..,! םינּפ ןייז ףיוא טגעיל סע טייקלעדע ןַא ראפ סָאװ

 -סעדנימ ןייז הטרעוו טינ ןענייז רימ רונ ,וד יו ,ךיא יוװ יוזא ,דיא ַא .,,לַאסַאל

 ....1 לענָאנ ןעט

 ַאזַא -- ,רעטכעלעג טימ יקצינבעילכ רעטנוא םהיא טכערב ! יוא ,יוא --

 ...3 רע זיא עצַאצ ערעייהט

 -- רעייפ רהעמ ךָאנ טימ קעשזד טרענוד ! רע זיא עצַאצ ַא ,עי ,עי --

 ,ךייר ןייז טנעקעג טָאה רע ...! ןאמ ןעכייר א ןופ ןהוז ַא ? זיא רע רעוו וטסייוו

 וצ "טרעקענ , טינ רע טָאה ךָאד ןוא ,ערעדנַא דנעזיוט ןופ ןוא ריד ןופ רעכייר

 רעד ןופ קילג םעד ראפ עכייר יד ןענעג טפּפמעקעג טָאה ןא ךייר ןיילא ןייז

 ...| טייהשנעמ רעצנַאג

 רע זא -- יקצינבעילכ רעטנוא םהיא טכערב -- ! רַאנ ַא ןעוועג רע זיא --

 ...1 רעגילק ןעוועג ריּמ ייב רע טלָאװ ,ןהוז ןיימ ןעוועג טלָאװ

 ןוא ,קעשזד טיירש -- ! ?וד ? ן'לַאסַאל ?כש טנערעלעג טסלָאװ וד --

 עכלעוו ,ן'ַאזָאר וצ ךיז טעדנעוו ןוא רעטכעלעג ןעקרַאטש ַא טימ ךיז טכַאלוצ

 ,וטסגָאז סָאװ -- : גנורעטסייגעב ןייז ןופ טרעטּסייגעב ,םהיא רעטניה טהעטש

 ! אכ-אכ-אכ ? םכח לעסּפעש ,רע ,ן'לַאסַאל ?לכש טנערעלעג טלָאװ רע ? אזָאר
 -סיינעב טימ אזָאר טכַאמ -- .טפנוקוצ , רעד ןיא ןעזעלעג בָאה ךיא --

 -לַאהעג טָאה וליפא קרַאמסיב זַא -- ןעגיוא יד ןיא ןוא םינּפ ן'פיוא גנורעט

 ...| טלעוו רעד ןיא ןעשנעמ ןעטסגילק םעד ראפ ן'לַאסַאל ןעט

 -עֿפעג סע וטסָאה ואוו -- יקצינבעילכ וויאַאנ טגערפ -- ? קרַאמסיב --
 '- יה ? גנוטייצ א ןיא ? ןעז
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 -עג טָאה -- לאנרושז ןעשיטסילאיצַאס םעד ןיא ,לאנרושז ַא ןיא ,ןיינ --

 ,אזָאר טרעפטנע

 ַא רונ ,גנוטייצ ןייק ןעבירשעג טינ טָאה סָאד זא ,דלַאב יו ,ללעוו --

 ..! ןעביולג טינ סָאד לעװ ךיא זא ,ןעבעל ךיא ןעק ,לאנרושז רעשיטסילעצַאצ

 | .ןָאט ןעטסנרע ןַא טימ יקצינבעילב טרעפטנע --
 טיירש -- טעקַאּפ םענעגייא ןייד דונ ,טינ םענייק ךָאד טסביולג וד --

 ןוא דליב ס'סקרַאמ ?רַאק ףיוא דנַאה ן'טימ טזייוו ,טגידיילעב קעשזד סיוא

 רע קוק ? ןַאמ רעזיד ןוא ,ונ :; ןעסירעגניה ,רעייפ טימ רעדעיוו ןיוש טרענוד

 ןעטוג ,ןעגיטכיל א ראפ סָאװ ,העז ! רָאָאה עסייוו יד טימ ןעקניטלא ןעזעיד ןָא

 ,וטסייוו ...! זנוא ףיוא טקוק רע עבעיל א ראפ סָאװ טימ ,העז ! טָאה רע םינּפ

 ןופ עטאט רעד ,,,! ןיילא סקרַאמ ?רַאק ...,ןיילַא ר ע זיא סָאד .,? זיא סָאד רעוו

 ....םומזילאיצַאס םעד

 ןיא גנושאררעביא טימ סיוא טיירש ןוא גנורּפש ַא טוהט יקצינבעילכ

 ! ? רעטלַא רעד טָא ? רע זיא סָאד טָא -- : ?וק

 ...דליב ןיא ?עקעטש ןייז טימ טעברוטש רע

 עילָאװַאּפ -- ! קעשזד תולעּפתה טימ טיירש -- ! ןיילא רע ,עי ,עי --

 סע זַא ,תמא טינ .,.! דליב ןופ זָאלג יד ןעכערכוצ טסעוו ,?עקעטש ןייד טימ

 קעשוד טגערּפ ! ? שנעמ ַא יבא טינ ןיא רע זא ,םינּפ ןייז ףיוא ןָא ךיז טהעז

 ...רליב ן'פיוא ןעניוא עמעראוו טימ טקוק ןוא

 ן'טימ טעכרוטש ןוא יקצינבעילכ ץכערק ַא טימ סיוא טיידש ! יוא --

 ...{ ןעמחענ םהיא לָאז עירעלַאכ א ,יוא ? רעטלַא רעד טָא -- דליב ןיא לעקעטש

 "עג ענושמ ףיר טָאװ סָאװ ,רעד ךָאד זיא רע ...! תומה ךאלמ ןייד ךָאד זיא רע

 ...| טבאמעג ךילקילננוא ךיד טָאה סָאװ ,טכַאמ

 טיור ,רעדורב ןייז ףיוא טקוק ,רעטכָאקעגּפָא ןַא יוװ ,ּפָא טגנירּפש קעשזד

 טחעטש אזָאר .רעווש טעּפָאפ ןוא ןעניוא עטצָאלנעגסיױא טימ ,קירוב ַא יו

 .ן'קעשור ףיוא טקוק ןוא עטשימוצ ַא םהיא ןעבענ ךיוא

 קעשזד סיורא ףוס ן'פיוא טדער -- ? עירעלָאכ יד ןעּפאכ לָאז ןעמעוו --

 טימ רערורב ןייז ןצ וצ טערט ןוא רענייצ יד ןעשיווצ לוק ןעפּפמוד ַא טימ

 -וצ רעטניהַא ּפֶא טערט רענעי ,טירט ערעווש טימ ןוא ןעגיוא עגידנענערב

 -יּפַאק ? ןעמעוו -- לעקעטש ןייז טימ ן'קעשור ןעגעג ךיז טרהעוו ןוא ןעקָארש

 "רעד ןוא תומה ךאמ ןייד ךיז ראפ ןהעזרעד טסָאה ,וד עיטסעב עשיטסילַאט
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 ...! ןעקעטש ַא רימ גנַאלרעד ,אזָאר ? זיוה ןיא רימ ייב ? םהיא וטסלעש ראפ
 .ןעקעטש ַא טכוז ןוא בוטש ן'רעביא ןעפיול טמהענ ןוא ,רע טרענוד --

 -יִצ ַא טימ ,דנעווייל יו ךיילב ,אזָאר םהיא וצ ךיז טפראוו = ! ַאּפַאּפ --
 טיירש ןוא רהיא טנעפע ,ריהט םוצ לענש וצ ךיז טפיול ןַאד  .?וק ןענידנערעט
 ... סיורא ןיוש טהעג -- : קערש טימ סיוא

 טדער ןוא ּפָא ךיז טלעטש ,ריחט םוצ רעכייפב א וצ טפיול יקצינבעילכ
 ןיא לעקעטש רעד םהיא ייב ךיז טלעסיירט ייברעד ,םעהטָא ןייא ןיא סיורא
 ףיוא רימ ייב ןעטעב ןעמוקעג טנייה זיא בייוו ןייד ! טייר ללֵָא -- :דנַאה
 (7 7  טייר ללֶא ...! ןערָאנש ןעמוק רימ וצ ןיילַא ךָאנ טסעוו וד ,טיורב

 .ןעקעטש ַא ןענופעג ןיוש טייצ רעזעיד ןיא טָאה קעשזד
 .ןעקעטש ן'טימ םהיא וצ ףרָאװ א ךיז רע טוהט -- ? סָאװ --
 .ּפערט יד ןופ ןעפיול ךיז טזָאל יקצינבעילכ
 -עטש ,עמיטש-סאב ןייז טימ קעשזד ךָאנ םהיא טיירש -- ! עיטסעב --

 ! עיטסעב -- : ןעקעטש ן'טימ ּפערט יד ןעבענ לָאה ןיא גידנעה
 רעוו ,סױרַא ןעקוק ןוא ןעריהט יד רעדנַאנַאפ ןענעפע ללָאה ןופ םינכש יד

 טסקענ ןופ , עט'הנכש יד .גירעגיינ רעוו ןוא טרעדנואוורעפ רעוו ,ןעקָארשוצ
 ם'קעשוד טימ טעדניירפעב ךיז טלַאה סָאװ ,לעבייוו עכיילב עגנוי ַא ,"רָאד
 ןוא דנעה יד ףיוא יבייב רעגידנעיירש א םימ ללָאה ןיא סיורא טפיוק ,יורפ
 ...9 קעשזד רעטסימ ,רהעמ רעד זיא סָאװ --- : טגערפ

 ,טינ רהיא טרעפטנע ,ןעגיוא עגידנענערב עגייז טימ ןָא יז טקוק קעשזד
 .רהיט יד סעכ טימ ךיז רעטניה טּפַאלקרעפ ןוא זיוה ןיא ןיירא טפיול

 טנייוו ןוא ?חוטש א ףיוא בוטש ןיא אזָאר טציז טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ; קעשוד רעטגערעגפיוא רעד טינ סע טקרמעעב טשרעוצ .. ..ליטש רעד ןיא
 -םערפ אזא, : רענייצ יד ןעשיווצ טדער ןוא רעמיצ ן'רעביא םורא טפיול רע
 -סיוא ,טפראדעג םהיא ךיא בָאה ןעשטַאּפסױא ...! בוטש ןיא רימ ייב ,טייה
 ,וטסגָאז סָאװ ...! עיטסעב ,בוטש ןיא רימ ייב ...! ןעקנערעג לָאז רע ! ןעשטַאפ
 ? אה ,אזָאר

 ..טנייוו יז זַא ,טשרע טהעזרעד ןוא רהעק ַא רהיא וצ ךיז טוהס רע
 טימ סיוא טיירש ןוא ןעלסקַא יד רַאפ ןָא יז טּפַאכ ,רהיא וצ ךיז רע טפרַאװ
 עבעיל טגנילק סע ןעכלעוו ןיא ,לוק ַא טימ : רעחירפ יו ,לוק רעדנַא ץנַאנ ַא
 ,.,9 ריד זיא סָאװ ? טסנייוװ וד ,אזָאר -- : סערש ןוא
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 .רעקרַאטש טנייוו ןוא טינ טרעפטנע יז

 4שלסקַא יד רַאפ רעטסעפ ּפַאכ ַא יז טוהט רע ...! סניימ דניק ,אזאר --

 | ..! גָאז ,ונ ?וטסנייוו סָאװ -- ךילטפַאשנעדייל טעמכ

 ןעפיול טמהענ ,ןייא יז טזָאֿל *! ַאה} :ץבערק ַא רע טוהט םיצולּפ

 ןוא ּפִא רהיא ןעבענ רעדעיוװ ךיז טלעטש ,בוטש ן'רעביא טלעפייווצרעפ

 : לוק ןעגידנערעטיצ ,ןעליטש ַא טימ יז טגערפ

 טייז ...? ךעבענ ריד ט'שלח זרַאה סָאד ...? אה ,גירעגנוה טזיב וד --

 ,ףּפמעק ,ךַאמ ,והט ,ונ ...! ןעסעגעג טשינ רָאג ,ךעבעג ,וטסָאה רעניד ןרעטסעג

 -- --.! ןעטלַאהּוצנֶא תוחכ יד םוא ,ָאטינ ןיא טיורב עלעקיטש א ןליפַא זַא

 ןעפיול רעדעיוו טמהענ ןוא דנעה יד ןיא טלעפייווצרעפ טשטַאּפ ,רע טצכערק

 ץעגרע זיא עמַאמ יד זַא ,טגָאועג ךָאד טסָאה וד רעבָא -- : בוטש ן'רעביא

 זַא ...? ןעגנערב עקַאט יז טעוו רשפא ...ראלָאד רָאּפ ַא ןעהייל ןעגנַאנעג

 ...ךעלעשיק יד ,..ןעגיילרעפ וצ סָאװ ןעניפעג סעּפע ךָאנ רימ ןעלעוו טינ

 ןעבָאה רעפּפמעק עסיורג יד רָאנ ? רעטכָאט ןיימ ,ןעפלעה ןעמ ןעק סָאװ ,ונ

 ןענילייה רעייז ייז ןעבָאה ךָאד ןוא ןעטייצ ערעגרע ךָאנ ןהעטשוצסיוא טַאהעג

 טיײקמירַאװ ןוא עבעיל טימ רהיא וצ רע טדער -- ! ןעבענעגפיוא טינ לַאעדיא

 ייןעקַאב עמירַאװ ערהיא טעלג ןוא ?וק ןיא

 רעבָא -- ,טעּפילכ ןוא אזָאר טגָאז -- ,ַאּפַאּפ ,גירעגנוה טינ ןיב ךיא --

 .ייתמא עקַאט זיא סע ...טבערעגמוא טינ ןעצנַאג ןיא זיא רע ...רעטעפ רעד

 -עג ןענייז עלַא ,..וד ,סקרַאמ ?רַאק ,לַאסַאל ..ןייז טינ טלעוו יד ףרַאד ױזַא

 לייוו ,בעיל עקַאט ךיד בָאה ךיא ...ןעשנעמ עטוג ,עבכילרהע ןענייז עֶלַא ...טכער

 ןעטעב עמַאמ ןיימ טהעג עלייוורעד ...רעבָא ...שנעמ רעכילרהע ןַא טזיב וד

 ...ו ַאּפַאּפ ןיימ ייב ַאמַאמ ס'אזָאר טינ ןוא ן'ַאּפַאּפ ס'אזָאר ייב טיורב ףיוא

 יירעקרַאטש ךיז יז טעּפילכוצ רעטרעוו עטצע?ל יד ייב

 .ןעגיוא ענעקַארשוצ טימ רהיא ףיוא טקוק ןוא טהעטש קעשזד

 ..3 ןעניז םייב וטזיב ...? וטסדער סָאװ ? אזָאר ,וטסדער סָאװ --

 "םיוא ןַא טימ רע טדער -- 4 טכַאמעג עגושמ ךיד רעטרעוו ענייז סע ןעבָאה

 ייב םהעג יז זַא ,ןעמַאמ ןייר ןופ סעּפע וטסדער סָאװ ןוא -- לוק ןעטגערעג

 -.1 ןעוועג סע זיא ןעוו ...טיורב ףיוא ןעטעב םהיא

 "סױרַא זיא רע רעדייא ,טגָאזעג ריד טָאה רע סָאװ ,טרעהעג טסָאה --
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 דנעה יד טימ טשיװ ןוא טרָא ןופ ףיוא טהעטש ,יז טגערפ -- ? ןעפָאלעג

 .ןעגיוא יד

 רהיא ףיוא טקוק ןוא טשימוצ רע טנערפ -- ? טגָאזעג רע טָאה סָאװ --

 ...ןעפורעג ,ךיז טכַאד ,ךימ רע טָאה רערָאנש -- ןעגיוא עטצַאלגעגסיוא טימ

 .רע טוהט -- !ךעלעמַאמ ...ןעמַאמ ןייד טנהַאמרעד סעּפע טָאה רע ,עי ,עי

 העטשרעפ ךיא ,יוא ! אזָאר -- ּפָאק ן'ראפ ךיז טּפַאכ ןוא ,יירשעג ַא םיצולּפ

 ..1? םהיא וצ ...!? םהיא וצ ןעננַאנעג ןיא יז ! ןיוש העטשרעפ ךיא ,ןיוש

 ...1? רע ,זנוא רעביא ןעבָאה תונמחר לָאז רע ...!? טיורב ףיוא דלענ ןעטעב

 טיירש -- ! טכעה טָאה רע ,אזָאר ..,!? רערָאנש ךימ רע טפור רַאפרעד ,הֶא

 םינּפ ןעטמירקרעפ ַא טימ ייז טסייב ,?יומ ןיא רעגניפ יד ןיירַא טּפַאכ ,רע

 א טצעי עקַאט ןיב ףךיא !טכער טָאה רע -- :בוטש ן'רעביא טפיול ןוא

 ,.,2 ױזַא יו ,ןָאהטענ סע יז טָאה ױזַא יו רעבָא ..! עמַאמ ןייד ...! רערָאנש

 רלעג סָאד םהיא ןעזומ טעוו יז ...ףוס ןעצרַאוװש ַא רימ ייב ןעגירק טעוו יז

 -ייווצרעפ רע טיירש -- ! םינּפ ןיא םהיא ןעפרַאו ןוא קירוצ ןעגָארטקעװַא

 ,..טלעפ

 ליוו יז -- אזָאר ץרַאה טימ ןיוש טיירש -- ! ןָאהט טינ סע טעוװ יז --

 -רעמ רעדניק עניילק יד ...ןעלַאעדיא ענייק ןופ טינ טהעטשרעפ יז !ןעסע

 רעטעפ םעד טרעהעג בָאה ךיא ,ַאּפַאּפ .,;! ןעלַאעדיא ןופ טינ ךיוא ןעהעטש

 ןעק ןעמ ,ןעבעל טינ ױזַא ןעק ןעמ ,ַאּפַאּפ .,,טצעי ...ריד ךיא גָאז טצעי ןוא

 עדייב טימ ,גנולפייווצרעפ טיפ ,קרַאטש טכַאמ ןוא סיוא יז טיירש -- !טינ

 ַא ןייז טנעקעג ךיוא טלָאװ ךיא ...ןעבעל רעסעב ךיוא ?יוו ךיא -- : דנעה

 ןוא ,ענעי יװ ,ןעגינעגרעפ ןעבָאה ךיוא ןוא ,ַאזָאר ס'רעטעפ םעד יו ,שנעמ

 ןייא ףרַאד ןעמ ,רעטעּפש רעדָא רעהירפ ,ַאּפַאּפ ..,! ןערעוו טצראוושרעפ טינ

 -םיוא ןופ םעהטָא םעד רהיא טּפַאכרעּפ סע ןוא יז טיירש -- ! ןהעזנייא לָאמ

 .גנוגער

 טימ רהיא ףיוא טקוק ןוא טרענייטשרעפ יו ,רהיא ןענעג טהעטש קעשזד

 .רעטכעלעג ןעדנעסייב ַא טימ ליטש ךיז רע טכַאלוצ ןַאד .ןעניוא עטשימוצ

 ---ןָאט ןיא סינרעטיב טימ ןוא ?יטש סיוא דע טדער -- ? ונ ,ָאזלַא ,ונ --

 ךיד טָאה םכח רעכייר רעד ...! רעגילק לָאמ ןייא טימ טצעי ןערָאװעג וטזיב

 ,ָאלַא ..!טכער ךיוא ,טכער ךיוא ...טכַאמעג גולק רעטרעוו ענייז טימ

 -ךעפ עכלעזַא ןעגירק וצ וטסקנעד ױזַא יו ?ןָאהט וצ טצעי וטסקנעד סָאװ
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 ?ַאה ,םהיא וצ ןעבעקס ןהענ וצ וטסקנעד רשפא ? אזָאר ענעי יו ,ןעגינעג

 "ייא ןַא זיא רע ..,! טסגעמ וד ,ןעבעקס םהיא ייב טסנעמ וד ,דניימ רעווענ

 טדער -- ...! םהיא ייב טרָאנש עמַאמ ןייד ןוא ...רעטעפ ַא ,שנעמ רענענ

 ,רעטיב טלעכיימש ןוא ליטש רע

 יז טרעפטנע -- ןעטיײברַא קירוצ טצעי ןהעג ןעלעוו רעקיידטס עלַא --

 .ץפיז ַא טוהט ןוא ?יטש

 שי ןעשיווצ רע טדער -- !רענייק ? טסרעה וד -- ,רענייק ,רענייק --

 -- גנוגערפיוא ןופ םהיא ייב ייברעד ןעשטשילב ןעניוא ענייז ןּוא רענהייצ

 יװ ? עקַאט טסהעג וד ,אזָאר ...! בעקס ןייק טינ דונ זיא סָאװ ,רענייק

 ַא ןעכוזמיוא ןיוש ךיז וטפלָאז ןַאד ...? ןעטידנַאב ערעדנא יד יו ? רונק

 טינ טסנעק וד ! ןייז טינ וטסנעק בוטש ןיא רימ ייב ...{ ךיוא ישזֲאל עיינ

 טינ ריד ןופ ליוװ ךיא ,ןענעק טינ ךיד ךיא ?יוװ ןאד ...? טסרעה וד ,ןייז

 ...! ןעסיוו

 ןעגָארטוצ ךיז רַאפ טקוק ,ןעקור ן'טימ םהיא וצ ךיז טלעטש ,טנייווש יז

 ...ןעּפיל יד טסייב ןוא

 טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,בוטש ןעטימ ןיא ?הוטש ַא ףיוא ךיז טצעז רע

 ,דנעה עדייב ןיא ּפָאק םעד ןיירַא טמחענ ,עינק יד ןָא סנעניובנעלע עדייב

 ףיוא ןעניוא עזייב טימ טקוק ,סיוארָאפ ןיא רעּפרעק ן'טימ סיוא ךיז טגיוב

 ביוה ַא ךיז רע טוהט לאמ ןייא טימ ָאד ןוא ךיוא טגייווש ןוא ןעקור רהיאי

 ןוא םהיא ייב טקוצ םינּפ ןעצנַאג רעד ,םהיא ייב ןערעטיצ ןעּפיל יד ,טרָא ןופ

 .םערָא ןַא רַאפ ןָא יז טמהענ ןוא ן'אזָאר וצ וצ טהעג רע ...רעווש טמעהטַא רע

 .לֹוק ןעדנערעטיצ ַא טימ רע טפור -- } ַאזָאר --

 ענעזָאלעגּפָארַא טימ ןוא םינּפ ן'טימ םהיא וצ רחעק א ךיז טוהט יז

 .ןעגיוא

 ןעכייוו ַא טימ רע טדער -- טיײלפדנַאל ערעזנוא עֶלַא ןעשיווצ ,אזָאר --

 -- גָאטהעװ רעפעיט ,רעפעיט א ךיז טלהיפ סע ןעכלעוו ןיא ,לוק ןעדנערעטיצ

 טנייה זיב וטזיב זיוה רעצנַאג רעזנוא ןיא ,םיבורק ערעזנוא עַלַא ןעשיווצ

 טקוקעג טינ טָאה סָאװ ...ןענַאטשרעּפ ךימ טָאה :סָאװ ,עגיצנייא יד ןעוועג

 ...11 ךיוא וד ,רעטכָאט ,אזָאר ,טצעי ןוא -- "םענעגושמ , ַא ףיוא יו ,רימ ףיוא

 ?ָא ,גָאז ,רענעגושמ ַא ןיוש זיא ַאּפַאּפ ןייד ? עקטסילַאיצַאס סיוא ןיוש

 ,נָאטהעװ טימ ןוא ךילטפַאשנעדייל רע טגידנע ...! גָאז
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 טי עא

 ןיב ףיא -- ?וק ןעטנערענפיוא ןַא טימ אזָאר טרעפטנע -- ַאּפַאּפ -- |

 עטרעיומעג ַא ןעכערבכרוד רעבָא ..,רעהירפ יו ,עקטסילַאיצַאס ַא ךיוא טצעי

 ןערָאלרעפ זומ קיירטס רעד זַא ,טהעז ןעמ ...טינ ןעמ ןעק ּפָאק ן'טימ דנַאװ

 ...! רעגנוה ןעדייל ןוא ןעפּפמעק טסיזמוא טינ רימ ןעפראד ,ןהעג

 -- רעייפ טימ קעשור סיוא טיירש -- זומ ןעמ ,ןעטּפמעק זומ ןעמ --

 םעד ןוא ...!ןעמוק טינ לָאמ ןייק סומזילַאיצַאס רעד טעוװ ןעפּפמעק ןהֶא

 םהיא ןעלעוו רימ זַא ,אזָאר ,ןהעז טסעוו וד ,ןעניוועג דיוא רימ ןעלעוו קיירטס

 ...! ןהעז טסעװ וד ...ןַאמקָאטש עסָאנעג וצ רימ טימ רונ םוק ...! ןעניוועג

 ..! רעקיירטס יד ןיא ןעקעוורע הטומ ,ןעמערַאװ ,ןעמעראוו רונ ףרַאד ןעמ

 ...! םוק !;ַאמקָאטש ןעסָאנעג וצ רימ טימ םוק

 ןייז ןיירַא טמוק בוטש ןיא ןוא ריהט יד ךיז טנעפע טייצ רעזעיד ןיא

 ,םינּפ ןעגיציּפש ןעכיילב ,ןערעגָאמ ַא טימ ,ענעדיא עגנַאל ,עכיוה ַא ,יורפ

 ענערעיּפַאּפ ןיא ןעכַאז ירעטָארג טימ גראב ןעצנַאנ ַא טימ ןיירַא טמוק יז

 ...טעּפָאס ןוא סמערָא יד ףיוא ךַאלעקעז

 יד !ןעמהענרעטנורַא ףלעה -- ,טעּפָאסרעּפ יז טכַאמ -- ,ַאזָאר --

 ..! טירטס רעטסעה ןופ סע גידנעּפעלש ןעסירעגבא רימ ךיא בָאה סעקשיק

 ערעדגַא ןוא ,עשאק ןוא ךעלבעב ףיוא ןעבעגענסיוא עצנַאג רעלָאד ייווצ

 ...! ןעטייקגיניילק

 טגייל ןוא םמערָא יד ןופ ךאלקעז יד ןעמחענוצּפָארַא רהיא טפלעה ַאזָאר

 .שיט ן'םיוא ייז

 | .יורפ ןייז ףיוא זייב טקוק קעשזד

 רַאמ בָאה ךיא -- לענש רעד ןיא רהיא וצ רע טכַאמ -- סיוא רעה --

 ןייק ךיא בָאה טצעי רונ ,םולח ןערעטסניפ ,ןעזייב ןעצנַאג א טיירעגנָא ריד

 ייב וטסָאה דלעג ?עיפיוו .,..ּפָאק ןייד וצ םהיא ן'לטב'וצסיוא טינ טייצ

 ,..? טערָאנשעגסיױא םהיא

 ,יז טגערפ -- 4 ןעמעוו ייב --

 -םיוא רעטקיטשרעפ א טימ רע טיירש -- טסילַאטיּפַאק רעזנוא ייב --

 ..! יז טגערפ ןעמעוו ייב -- גנוגער

 רעסעב -- רלודעגנוא טימ יז טנַאמ -- ! ןעדעירפוצ ךימ זָאל ,דֵא --

 -- 9 ךאלבעב רעדָא עשאק : רעּפַאס וצ ןעכַאק טנייה דיא לָאז סָאװ : רימ גָאז

 .ןָאט ןעכילדניירפ ַא טימ םהיא יז טנערפ
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 ןעמ ...? ןעמונעג םהיא ייב וטסָאה דלעג לעיפיוו : רימ גָאז ,ונ ,ונ --

 .רע טיירש -- ! טמוק םהיא לעיפיוו ,ןעסיוו ךָאד ףרַאד

 +=! קעװַא ןיוש זיא רעלָאד ייווצ ...} ראלָאד ןהעצ --

 .רע טגָאז -- ! רעלָאד טכַא יד רימ ביג ָאט --

 .טרעדנואוורעפ יז טגערפ -- ? ןעבעג ריד לָאז ךיא טסייה סָאוװ --|

 ןייק בָאה ךיא ,ונ ...! דנַאה ןיא ןעבענ דימ טושּפ טסייה סָאד טָא --

 | ..רע טיירש -- ! טינ טייצ

 -- !ּפָאק םעד ןייֵלַא ךיז הערדרעפ ! העג ,רענעגושמ ,ןיוש העג ,יוא --

 ? ןעבעגּפָא םהיא ךיא לָאז דלעג יד -- : סעכ ןיא גידנערעוו ןיוש יז טרעפטנע

 .--! "ענוי, רעייא טימ ןערעוו רהיא טכָאז טנערברעפ זַא ? סָאװ ,"ענוי, ן'ראפ

 יד זַא ,שיט ןיא דנַאנַאכָאנ דנַאה ן'טימ ןעּפאלק וצ ןָא טגנַאפ קעשזר

 ,שיט ן'רעביא ןעצנַאט וצ ןָא ןעבייה ךעלבעב ןוא עשַאק יד טימ ךעלקעז

 ...סױרַא ךיז ןעטיש ןוא ּפָארַא ּפָאק ן'טימ רעניא ךיז ןעהערד

 ...! דלעג סָאד ,עטנעי -- רע טרענוד -- דלענ סָאד --

 רע ! גרַאװנעסע יד ןופ ןָאהט וצ טָאה "קינטַאװכא, רעד סָאװ ,יוא --

 -ָאיוצ -- ןעּפַאטס לָאז רע ,םהיא גָאז ,אזָאר זערָאװעג עגושמ ןיוש זיא

 .לוק ן'פיוא עטנעי םיצולּפ ךיז טרעמ

 ןופ םױרַא טפיול ןוא טלעפייווצרעפ דנַאה ן'טימ ךַאמ ַא טוהט אזָאר

 ...בוטש

 .טעקַאּפ ַא ןופ דלעג סאד סיורא טּפַאכ עטנעי

 ,ןעגרָאװרעד רעוו -- ןייוװעג טימ יז טיירש -- !אנ ,רעגיוזטולב ,ַאנ ---

 ..! ענוי ןייד טימ ךיז קנירט ,ךיז גנעה

 .םנייוו ןוא שיט ן'פיוא דלעג סָאד ץימש א טוהט יז

 ןוא ןעגיוא עגידנענערב טימ רעביא טלהעצ ,דלענ סָאד טּפַאכ קעשזד

 : גנוגערפיוא ןופ לוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ סיוא רע טיירש ןַאד .רעווש טעּפָאס

 א ךיז ָאד רע טוהט -- השקשינ ...? ןעפַאלטנא יז זיא ואוו ! אזָאר --

 ,טסייוו וד ...ןעקנירטרעפ טינ דלעג סָאד לעװ דיא -- יורפ ןייז וצ רהעק

 .ייקירוצ ןעקישּפָא רעניוזטולב םעד ךיא לעוװ דלעג סָאד ..טינ קנירט ךיא זַא

 ?רָאנ וטסהעג ןערָאנש ..,רעלָאד ייווצ ךָאנ ןעגירק וצ ןהעז לעװ ךיא
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 ךימ ייב וטסלָאז ןירערָאנש ןייק רעבָא ,גיילרעפ ךעלעשיק יד ? ןערָאנש

 ..! ןייז טינ

 ...בוטש ןופ סױרַא טפיול רע ןוא
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 ,ןענָארטוצ ,טירטס דרַאשטרָא רעביא קעשזד טפיול םורַא עדנוטש ַא ןיא

 יַאּפ ן'םיוא טקוררעפ טוה םענעיורטש םעד טימ ,טציוושרעפ ,טעװַאהרעּפ

 .רעקיירטס יד ןופ לַאקָאל םוצ טפיול רע -- ,עצינליט

 יא -- רעטיײברַא .גידעבעל זיא טירטס דרַאשטרָא ןיא ?אקָאל םורָא

 ערעדנוזעב ןיא ןעהעטש ,דרעב ןהֶא יא ,דרעב טימ יא ,ערעטלע יא ,ערעגניא

 ןעבָאה רעטייברַא ערעדנַא ,קיירטס םעד רעביא ךיז ןעלמוט ןוא ךאלעקּפוק

 יד ףיוא ,סעװכַאּפ יד רעטנוא ייז ןעטלַאה ,ךאלקער ערעייז ןָאהטעגסיױא

 גידנעיירש ,רעטיײברַא עטציהוצ עכנַאמ .ןעלסקַא יד רעביא ןוא סמערָא

 ןוא ךאלּפענק יד רַאפ ,ןעצַאל יד רַאפ ערעדנַא יד וצ ןעטלַאה ,לוק ן'פיוא

 ןעטנארפ ,רעטײברַא עגנוי ענינייא .,םידנב יד ןופ סעלָאּפ יד ראפ רַאנָאז

 ךיוא ָאד ןעהעטש ,ןעצַאל יד ןיא ךאלעמולב טימ ןוא ךאלכיש עטריקַאל טימ

 ,ףאלדיימ עגנוי טימ ןעסַאּפש ,רעטייברַא ךאלעקּפוק ערעדנַא יד ןעשיווצ

 ןופ ןוא עימעדַאקַא-ץנַאט רעד ןופ ייז טימ ןעדייר ,טעוועטנארפעגסיוא ךיוא

 -רעפ טימ ,רעטייברַא ערעטלע עלעיפ .,.רעטַאעהט ןופ ךףאלדעיל עטצעל יד

 סנעקור יד טימ טרַאּפשעגנָא ,רַאוטַארט ן'פיוא רָאנ ןעציז רע'םינּפ עט'הרצ

 טימ ,לאקָאל ןופ דנַאװ עטרעיומעג ,ןוז רעד ןופ רענערבעגנָא ,רעסייה רעד ןָא

 -ימורַא םעד וצ וצ ךיז ןערעה ,עינק ענעסיררעפ יד םורַא ןעכָארברעפ דנעה יד

 יד ןיא קורדסיוא ןעּפסעט ַא טימ ךיז םורַא ייברעד ןעקוק ןוא ?עמוט ןענ

 ..ןעגיוא

 ,טיירש ןעמ ...דיראי ַא ףיוא יו ,קרַאטש זיא םורא לעמוט רעד ןוא

 ףיוא יא :ןָאנרַאשז םענעדעישרעפ ַא ףיוא ךיז טלעדיז ןעמ ,ךיז טכָאק ןעמ

 ַא ףױא יא ,ןעשיראגנוא ןא ףיוא יא ,ןעשיליוּפ ַא ףיוא יא ,ןעשיווטיל ַא
 ...ןָאגרַאשז ןעטריזינַאקירעמַא ןַא ףיוא יא ,םענַאיצילַאג

 ןעגעקטנַא ראוטַארט םעד םורָא ןוא ?אקָאל ןעבענ רַאוטַארט םעד ייב

 םיוא ןעיירש ןוא הרוחס ענעדעישרעפ טימ ךאלגעוו טימ סרעלדעּפ ןעהעטש
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 ןערהָאפ סע ...םינוק ןעפור ןוא תואיצמ ערעייז רעדליּפענ ןוא םראיל טימ

 "סארט  ַא טימ טייל-םערּפסקע ןופ ןענעוו ערעווש לאקאל םעד ייברעפ ךָאנ

 ןעשימ תולוק ענעדעישרעפ עזעיד ןוא -- ,סַאג רעטריקורב רעד רעביא יירעק

 .יַאה"וה ןעדנעביוטעב ןעכילקערש ןייא ןיא טפול רעד ןיא סיוא ךיז

 ,שיפ ןופ תוחיר יד טימ טליפעגנָא זיא ,טקיטש טפול יד ,טנערב ןוז יד

 רעגנָא יד ףיוא טגיילעגסיוא זיא סָאװ ,גרַאװנעסע ערעדנַא ןופ ןוא ?עּפע

 ...סרעלדעּפ יד ןופ ךאלנעוו עטנעדב

 ףיוא םורַא ךיז טקוק ןוא ןהעטש קעשזד טביילב ,לאקאֿפ םוצ ןעפָאלעגוצ

 .ןעגָארטוצ ,ןעניוא יד טימ טבוז ןוא ךאלעקּפוק יד

 םימ ,ןַאמרעגנוי רעכיילב ,רעביוה א םהעטש עלעקּפוק ןייא ןעבענ

 םימ ןוא סעצנַאװ עדנַאלב טימ ,םינּפ ןעגיציּפש א טימ ,סעציילּפ עלָאמש

 -סול ,ןעצרַאװש ןייז טלַאה ןַאמרעגנוי רעד .ןעגיוא עשיצעק ,ערטיב ,עניילק

 ,עגנַאל ענייז טימ טכַאמ ,לעסקַא ן'פיוא ןעגנַאהעגרעבירַא פעקער םענענירט

 .ץיה טימ טיירש ןוא עגימורַא יד וצ דנעה עראד

 טימ ןָא ךיילג ךיז ןעדניצ ייז ןוא םהיא ףיוא ןעלַאפ ןעניוא ס'קעשזד

 סַאה ןופ ןעטמירקוצ ַא טימ ּפָאק םעד ּפִא טרהעק רע .,לערעייפ ןעזייב ַא

 .ײּפש ןעקרַאטש ַא טוהט ןוא םינַּפ

 ךָאד זיא טָא -- :עלעקּפוק רעד ןופ רעצימיא םיוא טיירש םיצולמ

 ! סקרַאמ ?רַאק

 .ן'קעשזד ףיוא ןעגיוא יד טימ רהעק ַא ךיז ןעוהט עלעקּפוק ןופ עלַא

 רעה ןופ סױרַא טערט לעסקַא ן'רעביא ?עקער ז'טימ ןַאמרעגנוי רעגנַאֿפ רעד

 ן'קעשזד וצ רעטנעהענ ,ןענַאטשעג טצעי זיב זיא רע רעכלעוו ןעבענ ,עלעקּפוק

 :עמיטש עגירעזייה ַא טימ סיוא טיירש ןּוא

 עסַאנעג זַא ,טנָאזעג סע טָאה רעוװ טנייה !ַאד עקַאט ךָאד זיא רע --

 .41? המדא רעד ןיא טנעיכ סקרַאמ ?רַאק

 טימ םינּפ ןיא ךיילג םהיא טקוק ,םהיא וצ רהעק ַא ךיז טוהט קעשוד

 עמיטש-סַאב ןייז טימ סױרַא טדער ןוא ,ףלָאװ ןעטציירוצ ַא ייב יו ,ןעניוא יד

 . רענהייצ עטעמישטשרעפ ןעשיווצ ןוא םַאזגנַאֿכ

 ןעשיווצ ,ַאד וטסכוז ןעמעוו ,חמשנ עשיבעקס וד ,רונק עלעווייפ ---

 ! יופט -- ןערהָאי ענייד וצ גָאלק א ,ךַא ...? טיײברַא עבילרהע
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 ,טפַארק רעצנַאנ רעד טימ ןָאהטעג ייּפש ַא טָאה רע ןוא

 -|צ טכַאל ןוא םינּפ ןיא ךיילג ןע'קעשזד טקוק ,ךיז טכַאלוצ רונק

 ,ןעגָאז וצ רעווש זיא סע -- ףיוא טכַאל לעמעזעג ןיא םלוע רעד ,גיד'סיעכהל

 ...ן'קעשזד ןופ יצ ,ן'רונק ןופ יצ

 ,ןעגיוא עדנעשטשילב טימ ןוא רע'םינּפ עטציהוצ טימ ,טייל עגנוי ייווצ

 "מיא טימ םהיא ןענערפ ןוא עקּפוק ערעטייוו ַא ןופ ן'קעשזד וצ וצ ןעפיול

 ? ןַאמקָאטש טמוק ,ונ -- ; טעּפ

 טרעטייל םינּפ ןייז ןוא קעשזד טרעפטנע -- !ךיילג טמוק רע ,עי --

 .סיוא ךיילג ךיז

 טימ ייז ףיוא טקוק ,סנעטייוו רעד ןופ רונק טיירש -- ןעטָאירטַאּפ --

 ! ןעטָאירטַאּפ סקרַאמ ?ראק -- : גיטפינ טלעביימש ןוא ןעגיוא עשיצעק ענייז

 .ןעגייווש טייל עגנוי ייווצ יד טימ קעשזד ,רעטכעלעג ַא רעדעיוו

 רעכיילב ַא ןעקור ס'רונק רעטניהַא ןופ סױרַא טערט טייצ רעזעיד ןיא

 טימ ,רערַאד ַא ,רעניילק א ,?עדרעב עטַאװָאטלָאק ץרַאװש ַא טימ רעטייברַא

 .ןעקור םענעגיובעגסיוא ןַא טימ ןוא םינּפ ןעגיד'חרצ'רעפ ,ןעגיד'תונמחר א

 ,סיוארָאפ ןיא טקערטשעגסיוא דנעה עדייב ,טעּפמיא ןַא טימ סױרַא טערט רע

 ...ףיוױרַא סענָאדַאל יד טימ

 טרהעק ןוא לוק ןיא תונמחר טימ רע טיירש -- ? רחיא טכַאל סָאװ --

 ףרַאד ןענייוו -- :דנעה עטקערטשעגנסיוא ענייז טימ ןעטייז עלַא ףיוא ךיז

 טינ ?עביארַאפ ןייק רימ ףיוא טלָאז רהיא ! רָאנ ןעכַאל ייז ןוא ,ןענייוו ,ןעמ

 ---ךנעה עטקערטשעגסיוא ענייז טימ ןע'קעשזד וצ ןַאד ךיז רע טעדנעוו ,ןעבָאה

 ,שנעמ ַאזַא טינ ןיב ךיא ,ןעגעירק טינ ךייא טימ ,םולשו סח ,ךיז ?יוו ךיא

 ,שפנ גרה א טייז רהיא רעבָא ? ךימ ךָאד טנעק רהיא ,ןענעירק ךיז לָאז סָאװ

 רעייא ! טרהיפרעפ זנוא טָאה רהיא ..,! טייז רהיא סָאװ טָא ,רעיה חצר ַא

 ,סָאװ רַאפ ןוא !ןערעננוה רימ ,שטייטש !ןעקניירקסיוא יז לָאז ,ּפָאק

 "ורב א רערעייא ...ןַאמ רעכילרהע ןַא ןיא סָאב רעד ?ןעקיירטס ןעוו רַאפ

 ...לעגָאנ ןעטסעדנימ ןייז רַאֿפ הרּפכ יד ןהעג טנעמ רהיא רעבָא ...רעד

 ,"ּפאש-עיני , ןייק טינ זיא ,ונ ? סָאװ רַאֿפ ? סָאװ ראפ ? רָאנ ןעקיירטס

 רע טוהט -- ? אה ,רהיא טנָאז סָאװ ? ןעקיירטס רָאג רַאפרעד -- טינ זיא

 ? אה ,טכערעג טינ רשפא ףךיא ןיב -- עגימורַא יד וצ רתעק ַא ךיז

* 
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 םינצל עגינייא קשח רעטנוא םהיא ןעכביג -- ! סבָאקיישזד ,ָאװַארב --

 ...! ןעסיוו סע רע לָאז ,ןע'סקרַאמ לרַאק טיג ,טיג -- ערעגניא יד ןופ רעטייברַא

 ,רע םינּפ עט'ךשוח'רעפ טימ ,ערעטלע יד ןופ ,?עמעזעג ןיא ערעדנַא

 סָאװ ,טדער רע זַא ,ןע'סבָאקיישזד ןופ סָאװ ָאטינ זיא ןעכַאמ קזוח זַא ,ןעגָאז

 | ...ןעצרַאה ן'פיוא זיא .סרעקיירטס עלַא ייב

 ןעבענ טייל עגנוי יד ןופ רענייא סױרַא ךיז טּפַאכ -- .עֶלַא ייב סָאװ --
 זוא סבָאקיישזד יװ ,טקנעדעג ןעטלָאװ עלַא ןעוו "! טינ רעבָא -- ,ן'קעשזר

 ...ןעוועג טינ קיירטס ןייק לָאמנייק טלָאװ ,רונק עלעווייפ

 ןַאמרעננוי רעטייווצ רעד וצ ךָאנ טגייל -- טינ ןעקיירטס תומהב --
 ,יורטש רעדָא ,הייה ןעייק וצ ייז טינ ןעמ וצ -- רעייפ טימ ןע'קעשזד ןעבענ
 ...! תוכמ רָאנ רעדָא

 ןעבייה ן'רונק םורַא לָאמ ןייא טימ עלַא ...המוהמ עלעקיטש ַא טרעוו סע

 | ...דנעה יד טימ ןעכַאמ וצ ןוא ןעכַאל וצ ,ןעדייר וצ ןָא

 : המהב ַא וצ ןעכילגרעפ םהיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמנעגנוי םוצ טיירש רונק

 ןופ וטסייוו סָאװ ,וד דיסח סקרַאמ לרַאק רענדוקסַאּפ וד ,וד רעזיול . ,וד

 ..! םיריזח טעשַאּפענ םייה רעד ןיא ךָאד טסָאה וד ? תומהב

 רעד טגערפ -- ? בר א ןעוועג םייה-רעד ןיא אמתסמ טזיב וד ןוא --

 רונ טקוק -- רעגניפ ן'טימ םהיא ףיוא טנייצ ןוא שיטסַאקרַאס ןאמרעגנוי

 ! ןָא רונ רהיא טקוק ! המשנ רעשיבעקס טימ רונק לעטייפ ,בר רעזנוא ןָא

 ! ן'סובמולָאק וצ גָאלק ַא ! ייז ףיוא טהור הניכש יד ,ךאלעגיוא רַאּפ א ,םינּפ ַא

 :ןיײרַא ךיז טשימ קעשזד .עגימורַא יד ןופ רעטכעלעג ַא

 סָאװ .ןעדעירפוצ םהיא זָאל -- ןַאמנעננוי םוצ רע טגָאז -- םעס --

 -- + אה ,טייקגינייא רעטיײברַא ..,? ן'רונק טימ ז'הנעט טלעטשעג ךיז וטסָאה

 לרַאק ןעוו -- לוק ןפיוא ךיוה ?עכיימש ןעגירעיורט ַא טימ ןַאד רע טגָאז

 עלַא ןופ רעטײברַא, :טגָאזעג ךיוא ןַאד רע טלָאװ ,ןהעז סע לָאז סקרַאמ

 ,ןעגינייארעפ ןעטיײברַא עלַא ךיז ןענעק יװ ?!ךייא טגינייארעפ רעדנעל

 ! סבָאקיישזד ןוא רונק יז ,עכלעזַא ייז ןעשיווצ ָאד ןענייז סע ןעוו

 ,עדנעשטשילב טימ ,ןע'סבָאקיישזד ןוא ןע'רונק ,ןָא ייז רע טקוק ייברעד

 : רענהייצ יד ןעשיווצ סָאה טימ סױרַא טדער ןוא ןעגיוא עגידעכעטש

 | ...! רעהטעררעפ ! ועהטעררעפ --

 עלעטימ ןופ דיא ַא לַאקָאל ם'נופ סױרַא ךיז טלעקייק טייצ רעזעיד ןיא
622 
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 ַא טימ ,רעצרוק ַא ,רעדנור ַא ,רעקיד ַא ,ךאלסיפ עקיד עצרוק ףיוא ןערהָאי

 -ַאל עצרַאװש ,עסיורנ טימ ,םינּפ ןעגיהטומטוג ןוא ןעצרַאוװש ,ןעדנור ,ןעלופ

 ,ריא ַא -- סעצנָאװ ,ךעּפ יו ,עצרַאוװש עננַאל ַא טימ ןוא ןעגיוא עגנידעכ

 .רענעילַאטיא ןַא יו רהעמ סיוא טקוק רעכלעוו

 גידנעהעזרעד ,סיוא רונק טיירש -- עסָאנעג ַא ךָאנ טמוק טָא ,ַאש --

 ! קסַארט עקנַאמייס עסָאנעג ,םיִאבה םיכורב -- ; םהיא |

 ַא טימ דיא רעד טגערפ -- ? רונק עלעווייפ ,רעעמ רעד זיא סָאװ --
 ּפֶא םהיא ןעבענ ךיז טלעטש ,ן'קעשזד וצ וצ ךיז טלעקייק ,עמיטש ענירעזייה

 .ן'רונק ףיוא גיהטומטוג טקוק ןוא

 -עק ענייז טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ,רונק טכַאמ -- ! טשינ רָאנ טָא --

 הערפ ךיא -- :לעכיימש ןעניטפינ ןייז טימ טלעביימש ןוא ןעגיוא עשיצ

 ןינוקַאב עסָאנעג ...ךָאנ טסבעל ,קסארט עקנַאמייס ,וד שטָאכ סָאװ ,רונ ךיז

 ףיד זַא ןוא החמדא רעד ןיא ךיוא טגעיל סקרַאמ ?רַאק עסָאנעג ,טיוט זיא

 ןהִא ןָאהטענ ןַאד רימ ןעטלָאװ סָאװ ,ןעמונעג רהַאי ץראוש רעד טלָאװ

 ? ןעסָאנעג עסיורג יירד עכלעזַא

 ןופ רעטייברַא .,רעטכעלעג רעקרַאטש ַא םורַא ןופ ףיוא ךיִז טביוה סע

 ןעדנעמראיל םעד ןופ ןעגיוצעגוצ ,וצ ךיוא ןעפיול סלעמעזעג ערעטייוו יד

 טרעוו ,ן'רונק םורַא יא ,ן'קעשזד םורַא יא ?עמעזעג רעד ...רעטכעלעג

 . ...רעסערג
 ,ן'רונק ףיוא טקוק קסַארט .לָאנ טימ רעבָא ,ךיוא טלעכיימש קעשזד

 ןעקרַאטש םעד ןופ ,ןערעטש ם'ןופ סייווש םעד לעכיט ַא טימ ךיז טשיװ

 -ומטוג רעבלעז רעד טימ רע טגָאז ןַאד .גיהטומטוג ךיז טכַאל ןוא ןעקַאנ

 : רעהירפ יוװ ,טייקגיחט

 ,וי שטעב לֵא ,,.טייר ללא ןייז טייצ רעד טימ טעװ רונק עלעווייפ ---

 זיא בעקס א ןייז וצ זַא ,ןהעטשרעפ ןעמהענ ךָאנ רע ןעק טייצ רעד םימ זַא

 -עב רעהירפ סעּפע ָאד בָאה ךיא ,עלעווייפ ,רונ רימ גָאז ..,ןהעש טינ רָאג
 ? ךיד : טכוזעג רע טָאה ןעמעוו .,,ללָאה םורַא ןַאמרַאפ ס'יקצינבעילכ טקרעמ

 - ןָאט סיעכהל-וצ ַא ןיא רונק טגערפ -- ? ןעסיוו עקַאט טפליוו --

 .ןעסיוו טנייה ןיוש טסעוװ וד ,טראו

 טנערפ ןוא ןעקנַאמייס וצ רהעק א גיטסַאה ייברעד ךיז טוחט קעשזד
 : : | יי ;: ליטש
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 ? ןַאמרָאפ םעד ןהעזעג עקַאט ָאד טסָאה וד --

 .} תורצ ,עקרעדורב ,יוא -- ?יטש ךיוא עקנַאמייס טרעפטנע -- רוש --

 -עזייה ןופ טצעי דייר ךיא סָאװ םיוק זַא ,ןעסירעגנָא טנייה ךיז בָאה ךיא

 -טונ טכַאמ רע -- !ףוּפ .טסיזמוא זַא ,ארומ רעבָא גָאה ךיא ,..טייקגיר

 ! דניוו רעטלַאק ַא -- ןעפייפ םוצ יוװ ,ןעּפיל יד טימ גיהטומ

 ןערָאט רימ ...ןעגניירטשנָא ךיז ןעפרַאד רימ ...ןעמערַאװ ףרַאד ןעמ --

 טלעמרומ -- םימכח יד ןייז םשדכָאנ ןעלָאז סרהונק יד זַא ,ןעזָאלרעד טינ

 טעוװ ןַאמקָאטש -- : ןעגיוא עגידנענערב טימ םהיא ףיוא טקוק ןוא קעשזד

 ,דלַאב ןייז ךיוא ָאד

 רעד וצ ?ןעטלַאה רימ ואוו ,ןעּפיו ךָאד רימ ןעלעוו דלַאב טָא --

 -- עקנָאמייס טכנַאמ -- !ףוּפ ..,.רעדָא ,ןערעוו טצעזענטרָאפ טעװ קיירטס

 ! ןעמיטשּפָא דלַאב ךָאד טעוװ ןעמ

 ךיז טמהענ ,גיהטומטוג טכַאל קסַארט עקנַאמייס ןוא טגייווש קיישזד --

 יד ןעשיווצ ןיירַא רהיא טמהענ ,קַאבַאט טימ עקפיּפ ַא ענעשעק ןופ טױרַא

 סענעשעק עלַא ןיא ךיז ייב עלעבעווש ַא ןעכוז וצ ןָא טננַאפ ןוא רענהייצ

 ןוא ?יומ ןיא עקּפיּפ רעד טימ ן'רונק וצ וצ ךיז טלעקייק ..,טינ טניפעג ןוא

 ; טנָאז

 ? עסָאנעג ַא ןעבעג וטסעוו שטעמ ַא ןוא ,עלעווייפ --

 טכַאמ -- עסָאנעג ןעדעי ןעבעג וצ טיירעב ךיא ןיב רעייפ ? שטעמ ַא --

 עלעבעווש ַא סיױרַא טּפעלש ןוא עװכַאּפ ן'רעטנוא ?עקער םעד טמהענוצ ,רונק

 ,אנ, -- : רעטרעוו יד טימ ןע'קסַארט רהיא טגנַאלרעד ןוא ענעשעק ַא ןופ

 / "!ןַא ךיז דניצ ,עסָאנעג
 ,ןעקור ן'טימ ן'רונק וצ םוא ךיז טרהעק ,עלעבעווש יד קסארט טמהענ

 עלעבעווש יד ןעבייר וצ ןָא טגנַאפ ןוא דרע'רד וצ גירדעינ ןייא ךיז טניוב

 םיצולּפ רע טוהט ,ױזַא טבייר רע יו ױזַא ןוא רַאוטַארט ןופ רענייטש יד ןָא

 עניד יד ןיא ן'רונק ןעטניח ןייז ןופ טייקרעווש רעצנַאנ רעד טימ סיוטש ַא

 לעקער םעד גידנעזָאלסױרַא ,רַאוטָארט ןופ ּפָארַא טהילפ ,רונק ,רע זַא ,עינק

 ןֶא ףיז טלָאװ רע יו טַארוקַא ,דנעה עטיײרּפשוצ טימ ,עװכַאּפ ן'רעטנוא ןופ

 טקוק עקנַאמייס ...טע'גרה'עג טינ רעיש טרעוו ןוא ןעּפַאכנָא ןעלעוו סעּפע

 ײ ,..טרעכיור ןוא ,זיא רונק ואוו ,גיהטומטוג ןוא גיהור .םוא ךיז
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 ! ןעטעלּפוצ חומ םעד ריד לעוװ ךיא -- רונק טיירש -- ! טנַאטפאר --

 ...1 ןייטש א זיא ואוו

 .ןייטש א ןעטייז עלַא ףיוא ןעכוז עקַאט טמהענ רע ןוא

 רעבלעז רעד טימ קסַארט טכַאמ -- רענייטש ייווצ ףיוא ןיוש ךיז ךוז --

 רַאפ הבצמ א ףיוא ןייטש ןייא -- : עקּפיּפ ןייז גידנעכיור ,טייקגיהטומטוג

 סָאד ךיז ןעסענענּפָא טינ ,גיהור ץנַאנ וצ רע טנייל -- וד תערצ עגנ ! ריד

 ןעשיווצ ָאד וטסוהט סָאוװ ,וד תערצ עגנ -- לוק ןענירעזייה ןייז טימ ,ץרַאה

 ,חנחמל ץוחמ ךָאד זיא ץַאלּפ ןייד ,תערצ ַא טזיב וד ? רעטיײברַא עכילטנערָא

 ! ןייז !ןעפרַאד סעכרַאּפ -- סבעקס עלַא ואוו

 טימ ןעכַאל עגימורַא יד ןופ עטסרהעמ יד .לוק ן'םיוא טכַאל קעשזד

 ףיוא טבייה רונק ..ןעשטרוב ,סבָאקיישזד דיוא ייז ןעשיווצ ,עגינייא ןוא

 ,,ךיז טלעריז ןוא טייז א ןָא ּפָא טערט ,דרע'רד ןופ ?לעקער ןייז

 רעדנַאלב ַא טירט עלענש טימ לַאקָאל םוצ וצ טהעג טייצ רעזעיד ןיא

 טימ ןוא םינּפ ןעטנעגילעטניא ןעמהענעגנַא ןַא טימ ,רעגנַאלש ַא ,ןַאמרעגנוי

 .ןעגיוא עט'םולח'רעפ עיולב

 ךיז טפרַאװ ןוא תולעּפתה טימ קעשזד סיוא טיירש -- ! ןַאמקָאטש --

 ךיוא ,רעטײברַא עגירעביא יד ןוא עקנַאמייס .לַאקָאל ןיא ןַאמנעגנוי ן'כָאנ

 ןיירא זָאל א ךיז ןעוהט ,לַאקָאל ם'נופ דנַאװ ןַא טרַאּפשעגנָא ןעציז סָאװ ,יד

 ..,לַאקָאל ןיא
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 ןוא רעטייברַא טימ טקַאּפעג זיא ,רעסיורג ןייק רהעז טינ ,לַאקָאל רעד

 רעטנהענ טלעטשעגסיוא ןענייז סָאװ ,קנעב יד ,ןעלהוטש יד .,סנירעטיײברַא

 רנעוו עצנַאג ךיז ןעהיצ טרָאד ןופ ןוא טצעזעב עלַא ןענייז ,עמרָאפטַאלּפ םוצ
 עמַאס יד זיב ,ןעטייז יד ייב ןוא טיירב רעד ןיא ,גנעל רעד ןיא ןעשנעמ טימ

 .גנַאגניײרַא םייב ןערהיט

 עלַא ןופ .טרעכיור ןוא טכַאל ,טרעדליּפ ,טיירש ,טדער םורַא םלוע רעד

 ןעבַאמ עכלעוו ,ןעטערַאניס ןוא סעקּפיּפ ןֹופ ךיור ךאלעגניר ךיז ןעגָארט ןעטייז
 ...ןערעוו וצ טקיטשרעד םוצ ,ךילגערטרענוא לַאקָאל ןיא טפול יד

 ןעטייז עֶלַא ןופ יירעשטַאּפ ַא ףיוא ךיז טבייה ,זיירַא טמוק ןַאמקַאטש ןַא
 ץפיוא ןַאמ רעד טרָאד טשטַאּפ סע "!רעדרָא ,רעדרָא, : יירשעג ַא טימ
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 ןוא ןעּפַאלק ןוא ןעשטַאּפ סע ,"רעדרָא , טיירש ןוא שיט ןיא עמרָאפטַאלּפ

 יד "רעדרָא ןעיירש ןוא ןעשטַאּפ סע .ןעציז סאו יד "רעדרָא , ןעיירש

 ןוא ,"רעדרָא  ןעשטיווק ןוא דנעה יד ןיא ןעיורפ ןעשטַאּפ סע .ןעהעטש סָאװ

 יירשעג-סגנונדרָאנוא רעדנעביוטעב רעד זיב טונימ ףניפ עצנַאג ַא טמהענ סע

 | ,..טליטשעננייא .טרעוו "רעדרָא

 -טַאלּפ ן'פיוא ךיז טזייוועב ןַאמקָאטש ןעוו ,ןאד טשרע ?יטש טרעוו סע

 ןעגָאלש םעד ןוא ןעמושז םעד טרעה ןעמ זַא ,ליטש ױזַא טרעוו סע עמרָאפ

 םעד -- ,לַאקָאל ןיא גינעוועניא רעטסנעפ ַא ןופ ביוש ַא ןָא געילפ ַא ןופ ךיז

 ןעשיור םעד ןיא ןעקנורטרעפ ךילדנע טרעוו רעכלעוו ,ןעמושז ןענידלעּפַאצ

 ...לאקָאל םעד ייברעפ טרהָאפ סָאװ ,ןענָאװ ַא ןופ רעדער ןופ

 םלוע םעד ןעשיווצ טשטעווקענכרוד ךיז ןעבָאה עקנַאמייס ןוא קעשזד

 .רענדער םעד רעטניהַא עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא טצעזעג ךיז ןעבָאה ןוא

 -עב ,ּפָאק ןעדנָאלב ןייז רעביא דנַאה ן'טימ רהיפ ַא טוהט ןַאמקָאטש

 טימ ךיז רַאפ ןוא ךיז םורַא םלוע םעד עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ עלייוו א טכארט

 טכליה עבלעוו ,עמיטש רעליטש ַא טימ רע טגָאז ןַאד ןוא ןעגיוא עט'םולח'רעפ

 : לאקאל ןעצנַאנ ן'רעביא ּפִא רעבָא

 ןעדנעקיטש טימ לופ ,לָאה ןעזעיד טצעי טכַארטעב ךיא ןעוו ,עדניירפ --

 ןעבעל ןעצנַאנ רעייא ןָא ךיז ךיא ןהָאמרעד ,טפול עטעטסעּפרעּפ טימ ,ךיור

 עקַאט לָאז סע ןוא רעטסנעפ ַא ןענעפע טצעי לָאז ןעמ ןעוו זַא ,קנעד ךיא ןוא

 ...! טדַאשרעפ טינ רעכיז ךייא טלָאװ ,טפול עשירפ עלעסיב ַא ןעמוקניירַא

 ײרעשטַאּפ א ןוא ,רעטכלעג ַא ןוא ,ײרשעג-ָאוװַארב ַא ףיוא ךיז טביוה סע

 טגנירּפש קעשזד ...ןערעטיצ ,ךיז טכַאד ,דנעוו יד זַא ,םלוע םעד ןעשיווצ

 ךיז ןעפרַאװ לָאמנייא טימ עגינייא ."רעטסנעפ יד טנעפע , : טיירש ,ףיוא

 ןַאד ךיז טצעז קעשזד ,רעדליּפעג טימ ייז טנעפע ןעמ ןוא רעטסנעפ יד וצ

 -ייס ,םהיא טעקשוש ןוא רענדער םעד רעטניהַא ןעקנָאמייס ןעבענ רעדעיוו

 רעביא ןעסָאנוצ ,לעכיימש םענעדעירפוצ ַא טימ רעוא ןיא ןיירַא ,ןעקנָאמ
 -רעד דלַאב ייז טעװ רע טָא ! ןָאהטעג גָאז ַא סע ייז טָאה רע יו, : םינּפ ןייז

 זַא ,ּפָאק ן'טימ ךאמ ַא ןעדעירפוצ טוהט עקנַאמייס סָאװ ףיוא "! ןעמירַאװ

 ...ןעגייווש לָאז רע ,לעברַא ן'רַאפ ּפוצ ַא םהיא טוהט ןוא ,ױזַא עקַאט ןיא םע

 .טדער רע ןוא .רעטייוו טדער ןַאמקַאטש ...ליטש רעדעיו זיא סע

 ַא ...רערהָאלק ןוא רענייר ,רעלעה טננילק עמיטש ןייז ןוא ,רעכעה טצעי
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 ַאזַא טימ רעביא יז טינ רעטרעוו עטסכילניואוועג יד ! עמיטש עגידריווקרעמ

 ןוא דנעה ךיז ןעבייה םלוע םייב זַא ,טפארק ַאזַא רהיא ךרוד ןעגירק ,רעביוצ

 ...יז גידנערעה ,סיפ

 רעכעה ץלַא ,טדער רע רעגנעל סָאװ ןוא ,טדער רע ןוא ,טדער רע ןוא

 ,םלוע רעד םהיא טרידָאלּפַא רעקרַאטש ץְלַא ,עמיטש ןייז טננילק רעכעה ןוא

 -סידָאלּפַא ס'םלוע םעד ןופ ןיה ןיילא ךיז רע טסייר רהעמ ןוא רהעמ ץלַא

 ַא ןעסָאגוצ זיא ןעקַאב ענייז רעביא ,םהיא ייב ןענערב ןעניוא יד ...ןעטנעמ

 טכַאד ,ןענייז ןעּפיל ענייז ןופ ךיז ןעסייר סָאװ רעטרעוו יד ןוא ברַאפ עוװעזָאר

 סָאװ ,ןעקנופ עגידרעייפ ,ךיז טכַאד ,ןעקנופ רונ ,רעטרעוו םתפ טינ ,ךיז

 .רערעהוצ יד ןענערבוצ ןוא ןעציהוצ

 רעדעי ייב ןעד ,הלודנ ןופ טקיררעפ בלַאה זיא םהיא רעטניהַא קעשזד

 ןטימ ןעקנָאמייס רע טעכרוטש ,טנָאז ןַאמקָאטש סָאװ ,עזַארפ רעקרַאטש

 םוקילבוּפ םייב סָאװ ,יירשעג ָאוװַארב ןעדעי ייב ןוא טייז ןיא ןעגיובנעלע

 סָאד םהיא ןופ טּפוצ ,םערַא םייב ןעקנַאמייס רע טּפיײנק ,סױרַא ךיז טסייר

 טקור עקנַאמייס זַא ,"! טמערַאװ סע ,טמערַאװ סע. : רעטרעוו יד טימ שיילפ

 .םהיא ןופ רעטייוו להוטש ןייז טימ ּפֶא ךיז

 ..טדער ןוא ץלַא טדער ןאמקָאטש ןוא

 ,רעטיײברַא -- ,עמיטש עדנערעביוצעב ןייז טכליה -- ,רעטיײברַא ,הֶא --

 "רעפ סעסָאב ערעייא יװ ,ןָאינוי א ןופ טכַאמ יד ןהעטשרעפ טָאװ רהיא ןעוו

 ,ט'ףשוח'רעפ ױזַא ןעוועג טינ ןעבעל רעייא טלָאװ ןַאד ,הֶא -- ,סע ןעהעטש

 "עב סעסָאב ערעייא ןַא ,טניימ רהיא !ךילקילגנוא ױזַא ,טרעטסניפרעפ

 לעטיר םענלעצנייא ןַא ןַא ,ןעסייוו ייז !ןיינ ? טסיזמוא ךייא ןעפּפמעק

 ...ןעסיירוצ וצ טכייל זיא םידָאפ םענלעצנייא ןַא זַא ,ןעכערבוצ וצ טכייל זיא

 עטגינייארעפ ןופ זַא ; םיזעב ַא ןערעוו ןעק ךאלטיר עטגינייארעפ ןופ זַא ןוא

 .ףּפמַאק ם'נופ טייצ ןיא לָאז סָאוװ ,םיזעב ַא -- ,שטייב ַא ןערעוו ןעק םידעפ

 ןעפרַאד ןעלָאז ייז עכלעוו רַאפ ,שטייב ַא ; סעסָאב ערעייא ,ןערהעקסיױרַא ייז

 רהיא טזומ םורַאד ןוא סנָאינוי ערעייא ייז ןעפּפמעקעב םורַאד ! ןערעטיצ

 ערעייא ןיא טגינייארעפ טייז ,רעטײברַא !סנַאינוי ערעייא רַאפ ןעמּפמעק

 סנעמעלַא רעייא ןוא רעטלוש וצ רעטלוש ,דנַאה ןיא דנַאה טפּפמעק ,סנָאיגוי

 .רעייפ טימ רע טגידנע -- ! טרעכיזעג זיא נעיז

 יָסידֲאלּפא ענרענוד ,רענדער םעד ָאד טרעפטנע "ָאוװַארב , ענידלַאװעג א
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 ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעד -- םעט .,לַאקַאל םעד ןעכליהרעפ ןעטנעמ

 עמרָאפטַאלּפ ן'םיוא ףױרַא טגנירּפש ,ן'רונק טימ ןסיורד ןיא טנעירקעג רהירפ

 ; םוקילבוּפ םוצ טיירש ןוא םינּפ ןעטציחוצ ַא טימ

 סע ייז ןעבָאה ? תימשנ עשיבעקס ערעדנַא יד טימ רונק זיא ואוו --

 ? ןענַאטשרעּפ סע ייז ןעבָאה ? טרעהעג

 .םלוע רעד דליוו טיירש -- { אה -- ַאה -- וה -- אה -- וח -- אה --

 ײסידָאלּפַא יד ןעכליה -- !ךַא-ארט -- ךארט -- ךאוט -- ךארט --

 .ןעטנעמ

 .רעצרַאװש ַא טימ ,םינּפ ןעט'הרצ'רעפ ַא טימ ,דיא רערעטלע ןַא רענייא

 דנַאה יד ףיוא טבייה ,לחוטש ַא ףיוא ףױרַא טגנירּפש ,דרָאב רעטרעטנָאלּפוצ

 ,תובהלתה טימ סיוא טיירש ןוא ךיוה רעד ןיא

 ! רענדער רעזנוא ראפ "טרעשט , ירט --

 : .םורַא ןופ ןעמ שיירש -- ! אררוא }{ ייררוה --

 ַא טימ ןוא םינּפ ןעטמַאלפוצ ַא טימ ןעקנַאמייס וצ דיז טפראוו קעשזד

 ,טמיראוורעד ,עקנַאמייס ,אח -- : ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ןעכילקילנ ןעטיירב

 ,ךילקילג רע טלעמרומ -- ? ַאה

 ךיז טכַאמ -- ןעמיטשּפִא םייב ןהעז דלַאב טשרע רימ ןעלעוו סָאד --

 ןעגיהטומטוג ןעכילניואוועגנ ןייז טימ טלעכיימש ןוא עקנַאמייס גיטולבטלַאק

 "םָאב , רענייא ייז טגָאז ? רעכַאמקָאלק ערעזנוא דַאד טסנעק וד -- ;?עכיימש

 ...| "םיב , ייז ןעכַאמ ,"םיב , רעטייווצ ַא ייז טנָאז *! םִאב , ייז ןעכַאמ

 גנורעטסייגעב ןופ ןערוּפש טימ עמרָאפטַאלּפ יד טזָאלרעפ ןַאמקָאטש

 ךרוד םהיא טשטעווק ןוא סיוארָאפ ןיא םהיא טפיול קעשזד ,םינּפ ןייז ףיוא

 טנעגעז ריהט םייב .םוקילבוּפ ןעגנע םעד ןעשיווצ סעציילּפ יד טימ געוו א

 ,םינּפ ןעדנעלהארטש ַא טימ םהיא טקנַאדעב ןוא ןענַאמקָאטש טימ ךיז רע

 ןייז םיצולּפ רע טהעזרעד ,עמרפטַאלּפ םוצ ןערהעק-קירוצ ךיז רע ?יוו ןַאד

 .רחיט םייב .ךיז ןופ טייוו טינ אזָאר

 .םינּפ ןעדנעטכייּפ ַא טימ רע טגערפ -- ? ַאה ,טוג ,אזָאר ,ונ --

 -- ?עכיימש םענעגנואווצעג א טימ יז טרעפטנע -- ! טינ סייוו ךיא --

 ...ןעמיטש טעוװ ןעמ יו ,ןהעז ןעלעוו רימ

 ןעוהט ןעניוא יד ןוא ןעקלָאװ א טימ םיצולּפ ךיז טהיצעב םינּפ ס'קעשזד

 .עשטשילב א זייב םהיא ייב
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 !? אה ,רעטרעוו ס'רעגיוזטולב םעד -- גנערטש רע טכַאמ -- ! אזָאר --

 דלַאב ָאד טעוו רונק טָא ! ןעדעירפוצ ךימ זָאל -- יז טכַאמ -- ,ךַא --

 טכַאמ סע ! ןעמיטש ןעלעוו ייז יו ,רהעז טסעוװ וד ! ןַאמרָאפ ן'טימ ןייז

 -עלַא רעייז סייא ךיא ...טרידָאלּפַא ןענַאמקַאטש ןעבָאה ייז סָאװ ,טשינ

 סָאד זַא ,ריד גָאז ךיא ,טסיזמוא ,ַאּפַאּפ ...קיירטס ןעגעוו גנוניימ ס'נעמ

 טעדניוושרעפ ןוא םהיא ןופ ּפָא טערט ,ץרַאה טימ יז טכַאמ -- ! טסיזמוא זיא

 ...םוקילבוּפ ןעשיווצ

 -נוא טשטַאּפעגסיױא ןענירקענ טלָאװ רע יו ױזַא ,ןהעטש טביילב רע

 רע עכלעוו רַאפ ,ךַאז ַא ראפ דניירמפ ןעטסעב םעד םענייז ןופ טעטרַאװרע

 טגידיילעב ךיז טלהיפ רע ...ןעּפיול םהיא לָאז רענעי זַא ,טעטרַאװרע טָאה

 ,ןעצרַאה ן'פיוא ענדוקסַאּפ קרַאטש ןוא

 ןעדייר וצ רעדעיו עלייוורעד ןָא טבייה לאקאל ןיא םורַא םלוע רעד

 יד טרעכיור ןעמ ןוא טרעדליּפ ןעמ ,טיירש ןעמ ,טכַאל ןעמ .ךיז ןעשיווצ

 : טנָאז ןוא ?יומ ןיא עקּפיּפ

 ,ןעמיטש טפרַאדעג טצעי טָאה ןעמ ? סָאװ וטסייוו ,קעשזד --

 -- ּפַאכ ַא ךיילג ךיז טוהט ןוא ןעגָארטוצ קעשזד טנערפ -- ? ןעמיטש --

 -רעשט רעטסימ ...!ןעמיטש טצעי עקַאט ! טכערעג טזיב ,סעי ? ןעמיטש

 טרעוו עכלעוו ,עמיטש סָאב ןייז טימ ןעטפערק עלַא טימ רע טיירש -- ןַאמ

 ! גנונדרָא וצ טפור -- ?עמוט ןענימורַא םעד ןיא ןעקנורטרעד רעבָא

 טרעה ןוא עמרָאּפטַאלּפ ן'פיוא טרָאד סעּפע טביירש רעדנעציזרָאֿפ רעד

 .טינ םהיא

 םהיא רעטניהא ,עמרָאפטַאלּפ םוצ ןעשטעווקכרוד דיז טמהענ קעשזד

 ...עקנַאמייס םלוע ןעשיווצ סעציילּפ יד טימ טיײברַא

 ן'רעביא ?עקער ן'טימ רונק לַאקָאל ןיא ןיירַא טפיול טייצ רעזעיד ןיא

 -- ןַאמנעגנוי םעד רעטניהַא ןוא ןעלירב ןיא ןַאמרעגנוי ַא םהיא ךָאנ ,לעסקַא

 ,ךאלדיימ יא : ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ןעקור ןעטרעקיוהעגנייא ןַא טימ ,סבָאקיישזד

 ...טייל עגנוי יא

 ן'רעביא לעמרומעג ַא ,םרוטש ַא יו ,ךרוד טפיול -- ! ןַאמרָאפ רעד --

 ..,לץקָאל
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 ,םעהטָא םעד ןעטלַאהעגנייא ,ןעקוק עלַא .,.,ליטש טצעי זיא לַאקָאל ןיא

 ןעהעטש סָאװ ,יד .,רעדנעציזרָאפ רעד טציז סע ואוו ,וצ עמרָאפטַאלּפ םוצ

 -רעפ ,סקואוו ןעצנַאג רעייז ןיא םיוא ךיז ןעהיצ ,ןעהייר עטשרעטניה יד ןיא

 -ָאֹפ יד ןיא ןעהעטש סָאוװו ,יד ןופ ןעלסקא יד רעביא ּפעק יד ךיוה ןעפייר

 .ןיהַא טננערטשעגנָא קרַאטש ןעקוק ןוא ,ןעהייר עטשרעד

 ,עמרָאפטַאלּפ ןעבענ טייז ַא ייב ךיז ןעלעטש ןעקנַאמייס טימ קעשזד

 ,ליומ ןיא עקּפיּפ רעד טימ ,גיהור עקנַאמייס ,םינּפ ןערעטסניפ ַא טימ קעשזד

 רערעדנַא רעד ףיוא ,ייז ןעגעקטנַא טהעטש ןעלירב יד ןיא ןַאמרעגנוי רעד

 .םהיא ןעגענ סבָאקיישזד ןוא רונק ,עמרָאפטַאלּפ ןעבענ ,טייז

 ן'רעביא לעקער ן'טימ עמרָאפטַאלּפ ן פיוא רונק ףױרַא טגנירּפש ןַאד

 טלעטש ןוא ּפָארַא קירוצ טגנירּפש ןוא זעדנעציזראפ םעד סעּפע טגָאז ,לעסקַא

 .ןעלירב יד ןיא ןַאמ ןעגנוי םעד ןעבענ רעדעיוו ךיז

 -ייא ןערעווש ַא טימ ןָא טּפַאלק ,קעוַא ךיז טלעטש רעדנעציזרַאפ רעד

 : םלוע םוצ ךיז טעדנעוו ןוא שיט ןיא רעמאה םענרעז

 ןַאמרָאפ םעד טקישעג זנוא וצ טָאה יקצינבעילכ רעטסימ ! רעדעירב --

 ? ןערעהסיוא םהיא רהיא טליוו ,גנורהעלקרע ןַא טימ

 .ןעטייז עלַא ןופ ּפֶא טננילק -- ! סעי ! סעי --

 ,רעדרָא ,רעדרָא , ?יירשעג ַא ,ןעלהוטש ןופ ןעקור ַא ךיז טרעהרעד סע

 ףיוא ,ןעלהוטש ףיוא ןעציז סָאװ יד "!רענַאידניא ,?יטש ןייז לָאז ...! אש

 ןַאמרָאפ רעד רעוו ,רעסעב ןהעז וצ םוא ,קעווא ייז ףיוא ךיז ןעלעטש ,קנעב

 ךיז ןעּפוטש ,ןעהייר עטשרעטניה יד ןיא ןעהעטש סָאוװ ,יד ןוא .ןעדייר טעוו

 -יטש ַא ,גנערדעג ַא טרעוו םלוע ןעשיווצ ...וצ עמרַאפטַאלּפ םוצ רעטנהענ

 ַא ןוא "רעדרָא , יירשעג ַא ןוא לעמוט ַא רעדעיו .שינעקירד ַא ןוא שינעק

 ןיא ןַאמרעגנוי רעד זיב ,שיט ןיא רעמַאה ן'טימ ןעדנעציזרָאפ ןופ ןעּפַאלק

 ,ליטש רעדעיוו סע טרעוו ןַאד עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא ךיז טזייוועב ןעלירב יד

 ...םלוע תיב ַא ףיוא יו

 .ןעלירב ענייז ךרוד ךיז םורַא ןעקָארשוצ טקוק ,ךיילב זיא ןַאמרעננוי רעד

 .ןעדייר ֹוצ ןָא טבייה רע

 ךימ טָאה יקצינבעילכ רעטסימ סָאב רעד -- רע טדער -- דניירפ --
 ןעשיווצ ןענייז סע : סעדנענלָאפ ןערהעלקרע ךייא לָאז ךיא ,טקישעג רעהַא
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 ..רֹהָאֹי ןהעצ ןופ רהעמ טיײברַאעג םהיא ייב ןעבַָאה סָאאו ,"דנעה, ָאד ךייא

 ,ייז ןערעגנוה טצעי ...ןעבעל ןהעש ַא טכַאמעג םהיא ייב רעמיא ןעבָאה ייז

 ןעד רע טָאה ? טקעסעג ןעד יקצינבעילכ רעטסיפ ייז טָאה -- ? םוראוו ןוא

 -רַא גונעג טינ ןעד רע טָאה רעדָא ?ןעזיירּפ יד ןופ ןעסירעגּפָארַא ייז ייב

 םענהעש ַא ןעכַאמ ןענעק ןעלָאז עלַא רהיא ןוא ייז זַא ,ךייא ןעבעג וצ טייב

 ערעייא !טקיירטס רהיא לייוו ,טרעגנוה רהיא !טינ עדַארג סָאד ! ןעבעל

 ! טקיירטס רהיא ?ייוו ,ןערעגנוה רעדניק

 םהיא טכערב -- ! ןעקיירטפס רימ לייוו ,ןערעגנוה סעסָאב ערעזנוא ןוא --

 -ענ ךיז רהיא טָאה סָאװ -- סאב ןייז טימ רעטנוא טנערעגפיוא קעשזד ָאד

 טינ טכַאמ ןוא סָאב רעד ליוו סָאװ ,טדער ? רסומ זנוא ןענָאז ָאד טלעטש

 ...| רעניימ רענדער ...קזוח ןייק

 ן'קעשזר ףיוא ןעניוא עדנעשטשילב טימ רונק סיוא טיירש -- { ּפמול --

 לעסקַא ן'רעביא לעקער םעד טימ עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא ףױרַא טגנירּפש ןוא

 : תוחוכ עלַא טימ גידנעיירש ,םלוע םוצ ךיז טעדנעוו ןוא

 -רעפ ךיז רהיא טזָאל סָאװ ! טייז רהיא סָאװ ,ןעשנעמ עדנילב --

 -סיֹורַא דלַאב ךייא ךָאד טעװ ןעמ 4 "טסילעצָאצ , ןעשיּפמול ַא ןופ ןערהיפ

 ןופ טירטס ןיא ןעברַאטשוצ ךָאד טעוװ רהיא ...תוריד ערעייא ןופ ןעפראוו

 יװ ךייא וצ טדער רע ,ךייא וצ ןעמוקעג ןייֵלַא זיא ןַאמרָאפ רעד ! רעגנוה

 ,..םקרַאמ לרַאק יו ּפמול אזא ןוא ,ןעשנעמ וצ

 ףיורא ךיוא טגנירּפש ןוא סבָאקיישזד רעטנוא טּפַאכ ,זנוא טעליוק רע --

 .רע טיירש -- ! תונמחר טָאה ,רעדעירב -- עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא

 םיצולּפ ךיז טרעהרעד -- ! ?לָאה ןופ ןע'סקרַאמ לראק סױרַא טפרַאו --

 .עמיטש עטנערענפיוא ענלעצנייא ןַא לעקניוו ַא ןופ

 טיירש -- !ןעטנַאטוידַא ענייז טימ ןעמאזוצ סיורַא םהיא טפרַאוװ --

 ,עמרָאפטַאלּפ ןופ רונק

 -יישזד טיירש -- ! טעליוקעג זנוא טָאה רע ! רע ,רעדרעמ ַא זיא רע --

 | .עמרָאפטַאלּפ ןופ לוק גיד'תונמחר ַא טימ סבָאק

 ןעמיטש עלעיפ טצעי ןיוש ךיז ןערעהרעד -- ! סױרַא םהיא טפרַאוו --

 ...ןעטייז עֶלַא ןופ

 ,םינּפ ןעט'הרצ'רעפ ןוא לידרעב רעטרעטנַאלּפוצ רעד טימ ,לעדיא רעד

 טימ ןעירשעג ,טרֶערֶעֶג טָאה ןאמפָאטש תעשב גנאל טיִנ רָאג ךָאנ טָאה סָאװ
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 ישי

 ןעגנורּפשעגפיוא ףיוא טצעי זיא ,"רענדער ן'רַאפ "סרעשט , ירט , : תובהלתה

 : ןעירשעג רעהירפ סָאװ תובהלתה רעבלעז רעד טימ טָאה ןיא ?חוטש ַא ףיוא
 ..."} טסילעצָאצ םעד סיױרַא טפראוו ! יקצינבעילכ רעטסימ רַאַּפ סרעשט ירט,

 -יוא ענידעכעטש ,עדנעשטשילב טימ ךיז םורא טקוק ,ךיילב זיא קעשזד

 ,טלעכיימש ןוא ןעפיל יד טסייב ןוא ,ןעג

 ,טרָא ןייז ןופ קסַארט ףיוא ךיז טביוה יירשעג ןעזעיד ןופ ןעטימ ןיא

 רהיא ןופ שַא םעד גיהור ץנַאג סיוא טּפַאלק ,ליומ ןופ עקּפיּפ יד סיורַא טמהענ

 -טַאלּפ םוצ וצ רע טהעג ןַאד .ענעשעק ןיא יז טלַאהעב ןא ןָאדַאל ן'פיוא

 ן'רונק דנַאה ןייא טימ ּפַאכ ַא טוהט ,לעכיימש ןעגיהטומטונ ןייז טימ עמרָאפ

 ,..בָארַא ןעדייב ייז טּפעלש ןוא ןע'סבָאקיישזד רעטייווצ רעד טימ ,סיפ יד רַאפ

 : טיירש סבָאקיישזד

 ! סיפ יד ,ןעכָארנעגסיױא רימ רע טָאה סיפ יד יוא --

 .ןע'קסַארט ףיוא ףיז טפרַאװ ןוא ?חהוטש ַא טּפַאכ רונק

 ,ןעלהומש יד טימ ןעּפַאלק ַא ,רעדליּפעג ַא ,יירשעג ַא ףיוא ךיז טביוה סע

 טוהט ןעטניה ןופ םלוע רעד ןוא ...ןעיורפ ןופ ןעשטיווק רענעקַארשוצ ַא

 טָא-טָא זַא ,ךיז טכַאד סע זַא ,טפַארק ַאזַא טימ עמראפטַאלּפ םוצ סיר ַא ךיז

 .רעטניהַא דנעוו יד טימ ןעמאזוצ עמרָאפטַאלּפ יד ןערעוו ןעגָארטענּפָארַא טעוו

 ן'םיוא ףױרַא טגנירּפש קעשזד .ץעגרע טעדניוושרעפ ןאמרָאפ רעד

 : לעמוטעג ןעגימורא םעד ןעיירשוצרעבירַא ךיז טעװערַאטס ןוא עמרָאפטַאלּפ

 ןוא ,קירוב ַא יו טיוד זיא ,רע טיירש -- ? רהיא טוהט סָאװ ,רעדניק ---

 ? ךיז רהיא טגָאלש סָאװ רַאפ ,רעדניק -- :רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טעּפָאס

 עמרָאפטַאלּפ ן'םיוא טלַאפ ,ךיוה-רעד ןיא ןעטנוא ןופ טהילפ להוטש ַא

 ,ןעדייר ןעטימ ןיא בא טקַאה רע ,עציילּפ ןיא םהיא טפערט ןוא

 ...לַאקָאל ןעצנַאג ן'רעביא ,ךיז טכַאד ,ךיז ןעמ טנָאלש טצעי ןוא

 ןעבייה ,לַאקָאל ןופ ןעטימ ןיא ,ןעטניה ןופ ,טנערָאפ ןופ ,טרָאד ןוא ָאד

 ןעגָאלש סע .ּפעק יד רעביא ןעלהוטש ךיז ןעבייה ,ןעטפול רעד ןיא דנעה ךיז

 ,קיירטס ןוּפ ןוא ן/'קעשזד ןופ רעגנעהנא עלעיצעּפס ןענייז ּסָאװ ,יד יא ךיז

 -רַאטש טצעי זיא יירשעג רעד = ..,רענגעג עלעיצעּפס ענייז ןענייז סָאװ ,יד יא

 עסַאמ רעגנע רעד ןעשיווצ ...רעכעה ןעיורפ יד ןופ יירעשטיווק יד ,רעק

 ַא יו ,םרוטש טימ לַאקַאל ן'רעביא ךיז טגעוװעב סָאװ ,סרעטלוש ןוא ּפעק

 .עלעיפ ףיוא ךיז ןעגעוועב ,קירוצ ןוא ןיהַא ,עילַאװכ עצרַאוש עניד'ארומ
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 עניילק ןופ ּפָאק ן'פיוא ןעטלַאהענוצ ,ןערעדעפ ענעדעישרעפ טימ טיח ןעיורפ

 ...רנעה-ןעיורפ

 םהעטש רע .ןעקסַארט טימ ךָאנ ךיז ןעמ טגָאלש עמרָאפטַאלּפ ןעבעג

 ַא םימ ןוא םינּפ ןעטעּפַארדוצ ַא טימ ,ּפָאק ןעטַאװעכילּפ ַא טימ ,טוה ַא ןחָא

 ,ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעגמורַא טהעטש -- ,דמעה ם'נופ ןעגַארק םענעסירוצ

 טא ...סעקַאלוק ענייז טימ ,ףֶלֶאו רעטצעהעג ַא יו ,םורַא ךיז טפרַאוװ ןוא

 -גיהַא ןעשנעמ יד ןופ קירוצ רע טּפַאכ ,טייז רעד ןופ םענייא דבכמ רע זיא

 יד ןופ רע טגירק ,רעטניהא ןעשנעמ יד וצ ּפַאכ ַא ךיז רע טוהט טָא ...רעט

 ...טייז םענעי ןופ ןעשנעמ

 רעטניהַא טהעטש רע ...געלשעג ןיא לייהטנַא ךיוא טמהענ סבָאקיישזד

 ,טוה ס'קסַארט ,ךיז טכַאד ,דנַאה ןיא טוח ַא סעּפע טלַאה ,עציילּפ ס'םענייא

 ;ייברעד גידנעיירש ,עציײלּפ ןיא ן קסַארט ןעטניה ןופ רהיא טימ טעקרוּפ ןוא

 ! סיורַא ,רעדרעמ .דמושמ ,סױרַא --

 ..םייל עננוי ןומ טלעגנירעגנמורַא ,רונק ךיז טנַאלש עלעסיבא רעטייוו

 גידנעּפעשט ןוא ןעטפול רעד ןיא ךיז גידנעבייח דנעה עגנַאל ענייז טהעז ןעמ

 עמרָאפטַאלּפ םוצ רעטנהענ ץלא ךיז גידנענַארט ,דנעה ערעדנַא ןעשיווצ ךיז

 סנעקור ןוא סרעטלוש ,ּפעק עדנעגעוועב יד ןעשיווצ סיורַא טמיווש טָא ..,וצ

 ןופ טמירקוצ ןוא ךלאק יו סייו טצעי זיא רעכלעוו ,םינּפ רעכיילב ןייז

 דמעה יד ןוא טעלישז יד ....טלַאטשענ עגנַאל עצנאג ןייז טא ןוא ,גנונערפיוא

 ..ָאטינ םהיא ףיוא ןענייז ,לעקער רעד ,טוה יד ,ןעסירוצ םהיא ףיוא ןענייז

 ןַא ,גיטנעק זיא סע ..רעדליוו ,רעגידפרוטש זיא םהיא םורַא געלשעג רעד

 ,..םידדצ עדייב ןופ עטפערק-טּפיוה יד טרירטנעצנַאק ךיז ןעבָאה םהיא םורַא

 ,להוטש ן'טימ ןעגָארקעג טָאה רע סָאװ ,ּפַאלק ם'נופ ךיז וצ טמוק קעשזד

 ֿלָאמ ןעזעיד ןוא עמרָאפטַאלּפ ןופ רעדעיוו רע טיירש -- ,רעדניק ---

 ,רעדניק -- : גָאטהעװ ןעפעיט ַא טימ ןוא טלעמייווצרעפ עמיטש ןייז טגנילק

 !? רהיא טוהט סָאװ

 ןעטימ ןיא ןיירא ךיז טפרַאװ ןוא עמרַאפטַאלּפ ןופ ּפָארַא טגנירּפש רע

 ןוא דנעה עדייב ךיוה רעד ןיא ףיוא טביוה ,ךיז טגַאלש רונק ואוו ,געלשעג

 : לעמוט ןעדליוו ןעגימורַא םעד רעביא טיירש

 ! ןהעז סע ןעלָאז סעסָאב ערעייא ןעוו ! גונעג .תוחומ ערעטסניפ --

 יד ,ליטש םהיא םורַא עגר א ףיוא טרעוו ,סיוא סע טיירש רע זַא ןוא
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 .עגר ַא ףיוא רונ רעבָא ,ּפָארַא ךיז ןעזָאל םלוע ןעטציירוצ םעד ייב דנעה

 : יירשעג ַא רעצימיא טוהט דלַאב

 ןיא סָאד !ץלעּפ ןיא קידצ םעד ,רעדעיל םעד ,םהיא טגנַאלרעד --

 ! טײברַא ןייז ןעצנַאג ןיא ךָאד

 ! ןעקנעדעג לָאז רע ,םהיא טיג :יירשעג ַא ףיוא ךיז טבייה סע ןוא
 ,םהיא ןעלַאפעב ערעדנַא טימ רונק ןוא

 -וצ ןוא טשימוצ ןהעטש רע טביילב ,םהיא טלַאפעב ןעמ זַא ,הליחתכל

 טרעהרעד רעבָא דלַאב ...טינ ךיז טגידייהטרעפ ןוא ּפעלק יד ןופ טלעמוט

 -ניא יד רהיא טגייווש סָאוװ ,קעשזד , : יירשענ סנעצימיא ךיז רעטניה רע

 .ךיז וצ טמוק רע ןוא "!? ןעגָאלש ךייא ןעלָאז ייז רהיא טזָאל סָאװ ? רענַאיד

 לעסיירט ַא ךיז טוהט ןוא סױרַא רע טצכערק -- 1 ןעגָאלש ךימ --

 ? ןעגָאלש ? סבעקס ?רונק ?ךימ -- רעּפרעק ןעקרַאטש ןעצנַאג ןייז טימ
 ! ןעטפוש ,ְךַא--חיח עטציירוצ ַא יוז ,םורב ַא ןַאד רע טוהט--!? ךימ ןענַאלש

 ןיוש זיא רע ,..קירוצ ןענָאלש טמהענ ןוא ךיז טכָאקוצ ,קעשזד ,רע ןוא

 סָאװ ,קעשזד רעטרהעלקעגפיוא רעד ,קעשזד ןעגידרעהירפ רעד רהעמ טינ

 ענייז ןעשיווצ געלשעג םעד גידנעהעז ,קירוצ טונימ ַא טימ טשרע טָאה

 טוהט סָאװ ,רעדירב, :גָאטהעוו ַאזַא טימ ןעירשעג ,רעטייברַא רעדירב

 ךיז ןעק ,גנונכער ןייק ןעבעגּפָא טינ ןיוש ךיז ןעק קעשזד רעזעיד "? רהיא

 -רָאפ ךיז רע טגָארט היח עטציירוצ ַא יו ...ןערילַארטנָאק טינ ןייִלַא ןיוש

 -עגנָא טימ ,רעייפ יװ טיור ,םינּפ ַא טימ ,רעגיטכעמ א ,רעקרַאטש ַא ,סיוא

 ןעגיוא עזייב עטעשטַאקעגסיוא טימ ,זלַאה ןעטיור ןייז ףיוא ןערעדָא ענעגיוצ

 ןופ טפיול םלוע רעד ןוא ,טנָאלש ןוא רענהייצ עטערישטשעגסיוא טימ ןוא

 ןעיורפ יד .ךיז טלעדיז ןוא טיירש ,ןערעדנַא ן'םיוא רענייא טלאפ ,םהיא

 ן'טימ טעּפָאס ,רעטציירוצ א ,רעדליוו ַא ,ךיז טנַארט רע ןוא ...ןעשטיווק

 ןוא ,דנעה ענרעזייא עדייב ענייז טימ ךיז םורַא פרַאװ ןוא רעּפרעק ןעצנַאג

 ...עסָאק עפרַאש ַא רעטנוא זָארג יו ,דנעה ענייז רעטנוא ןעלַאפ רענגעג ענייז

 רעטלוש םהיא ןעבענ "ןעפּפמעק , ,טייל עגנוי עגינייא ,רעגנעהנַא ענייז

 רעד ןיא ןעלהוטש ןעהילפ סע .ּפעק יד ןופ טיה ןעהילפ סע ..,.רעטלוש וצ

 ןופ טרינַאּפמָאקַא ,תונושל ײלרעלַא ףיוא ןעיירעלדיז ךיז ןערעה סע .י.ךיֹוה |

 "ווערק אסּפ , רעשיליוּפ רעד ,ךרבש ימ רעשיסור רעד ...שטעּפ עגידנעכליה
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 ןַא ןעסילש ןוא ןעטפול רעד ןיא ןעכליה "...שט ...א, רענַאקירעמַא רעד ןוא

 ...! דנַאברעפ ןעלַאנָאיצַאנרעטניא

 ,סַאה ןופ םינּפ ןעטמירקוצ ןעכיילב ַא טימ ,טוח ַא ןהָא רונק טהילפ טָא

 ןַא טימ ןע'קעשזד ףיוא ךיז טפרַאװ ןוא דנעה יד ןיא ?הוטש ַא טימ טהילפ

 .טעּפמיא

 רעטכער רעד טימ ,?הוטש םעד דנַאה רעקניל רעד טיט ןָא טּפַאכ קעשזד

 רונק םורַא ךיז טפרַאװ עדנוקעס רעבלעז רעד ןיא ןוא ?עפקַא םייב ן'רונק

 ...םיפ ס'קעשזד רעטנוא דרע'רד ףיוא

 יד ןעשיווצ טעשטּפעש ןוא עגָאלדָאּפ םוצ ּפָאק ן'ראפ ן'רונק טקירד רע

 "? ַאה ,ןעגָאלש ןעכירק ךיז טסעוו ,דנעה עניימ ןיא וטזיב טצעי ,אהע : רעניוצ

 ,דנעה ענרעזייַא ס'קעשזד ןופ ּפָאק םעד ןעיירפעב וצ ךיז טערַאטס רונק

 ,..טצכערק ןוא טעּפיז ,סיפ יד טימ םורַא ךיז טפראוו

 .םורַא ןופ ןעמ טיירש -- ! ןייא םהיא טזָאל --

 .ןערָאװעג עגושמ זיא סקרַאמ ?רַאק --

 ןופ רענייא .רעיוא ןיא גנולק ַא םיצולּפ קעשזד טלהיפרעד ָאד ןוא

 ַא ףיױא רעיא ןיא רעטניהַא ןופ טגנַאלרעד םהיא טָאה דניירפ ס'רונק

 ןוא ןעקָארשוצ ,ךיילב דרע'רד ןופ ףיוא טגנירּפש ,טלעמוטוצ רע טרעוו טונימ

 .ןע'רונק ּפֶא טזָאל

 ןהֶא ןוא טוה ַא ןהֶא ,ןעקָארשוצ ,ךיילב דרע'רד ןופ ףיוא טגנירּפש רונק

 ...םלוע םעד ןעשיווצ דלַאב טעדניוושרעפ ןוא ?עקער ַא

 ,רעגנעהנַא ןַא רענייז ,ןַאמרעגנוי ַא טיירש -- ! קעשזד ,רע זיא ָאד --

 ןַאמקָאטש תעשב ,עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ ,רעבלעז רעד

 ,רע זיא ָאד -- :ןאמנעגנוי ןעטייווצ ַא טימ ךיז טנַאלש ןוא ,טדערעג טָאה

 ! ּפַאלק םעד ןעבעגעג ךייא טָאה סָאװ ,בעקס רעד

 ,ןעגיוא ענעדנוצעגנָא טימ ןַאמנעגנוי םענעי וצ זָאל ַא ךיז טוהט קעשזד

 ...טעדניוושרעפ ןַאמרעגנוי רעד

 רעגנעהנא ענייז ןוא עקנַאמייס ךָאנ ךיז טנָאלש טייצ רעבלעז .רעד ןיא

 ןומ רע זַא ,טצעי טלהיפ קעשזד .עמרָאפטַאלּפ ןעבענ רעגנעהנַא ס'רונק טימ

 :יירשעג א טימ ןיהַא טצעי ךיז טפרַאװ רע ןוא ןעגָאלש ןעצימיא

 ןעמ יװ ,ןעזייוו ךייא ךיא לעװ ,ןעגָאלש ןיוש ךיז טליוו רהיא זַא --

 ! טנָאלש
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 ןוא נעלשענ ןעטימ ןיא סעקַאלוק יד טימ ןיירַא ךיז םפרַאװ רע ןוא

 ,..ןעקנָאמייס טפלעה

 ענירעזייה סעקנַאמייס ךיז טרעה -- ! עקסַארט ,סעשזד ,עקסַארט --

 ! תונמחר ןהֶא רענאידניא יד גָאלש -- רעדליּפענ ןעדליוו םעד ןעשיווצ עמיטש

 ...ןע'סבָאקיישזד ,שטַאקרַאמס םעד ןעטרָאד גנַאלרעד

 :יירשעג ס'סנָאקיישוד ךיז טרעהרעד עדנוקעס רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ,..."! ןעסירעגבָא ןעגנול יד רימ טָאה רע ,דלַאװג,

 ,אזָאר רעטכָאט ס'קעשזד עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא ךיז טזייוועב םיצולּפ

 ענעקַארשוצ ,עסיורג טימ טקוק ,דנעה ענעכַארברעּפ טימ ,טיוט רעד יוװ ךיילב

 ןעצנַאג ן'טימ ךיז טלעסיירט ,ךיז טגָאלש רעטָאפ רהיא ואוו ,ןיחַא ןעגיוא

 : רעמָאי ַא טימ טיירש ןוא רעּפרעק

 ? ַאּפַאּפ ,סע ןיא סָאװ ,אּפַאּפ --

 רע .ּפָא ךיז טלעטש ןוא ךיז וצ טמוק ,?לוק רהיא טרעהרעד קעשזד

 ַא טימ ,לעקער םענעסירוצ ַא טימ רהיא וצ עמרָאפטַאלּפ ן'פיוא ףױרַא טפיול

 -.ןהעזסיוא ןעדליוו בלאה
 : טנייוו ןוא דנעה יד טכערב ,םהיא ףיוא טקוק יז

 ! אּפאפ ,הָא ,אּפַאּפ --

 ן'רַאפ יז טעלנ ,רע טעשטּפעש -- ,רעטכָאט ןיימ ,טינ ראג ,טינ רָאג --

 ,..ייז רונ ,ןעביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא טינ -- :רעטיב טלעכיימש ןוא עציילּפ

 ! ןעמעוו טינ רעבָא ןעסייוו ,ןענָאלש ףרַאד ןעמ זַא ןעסייוו ,תוחומ ערעטסניפ

 ...לוק ןעדנערעטיצ ַא טימ רע טעשטּפעש ---

 ,סבָאלק טימ טיילסילַאּפ עבילטע ןיירַא ןעפיול לַאקָאל ןיא

 .ס

 טימ ן'קעשזד ןיירא ןַאמסילַאּפ ַא טרחיפ הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא

 "ייצ עיולב טימ ךיילב זיא קעשזד ...טרוָאק טעקרַאמ סקעסע ןיא ןעקנַאמיײס

 םהיא ייב ןענייז לידרעב יד ןוא ּפָאק ן'פיוא ראָאה יד .ןעגיוא יד רעטנוא סנעכ

 ףיוא ןענייז עינק יד זיב ןעזיוה יד ןוא טעלישז יד ,קָאר רעד ,טרעטנָאלּפוצ
 ֿלָאה ןיא ןעקנַאמייס טימ טריטסערא ןעטכענ םהיא טָאה ןעמ ..ןעפירוצ םהיא

 -קילָאּפ , ןיא טגיטכענעג טכַאנ עזעיד ןעבָאה ייז ןוא "טָאיאר ַא ןעכַאמ, ראפ
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 אזא ןופ גָאט ַא ךָאנ ןעפָאלשעג טינ טכַאנ עצנַאג ַא טָאה קעשזד ."ןעשייטס

 -ייס ..ןעגָאלשעגרעדעינ ןוא ןעכָארבוצ ,דעימ סיוא טקוק רע .,,,.גנוגערפיוא

 ךיז טהעטש ,לעקער םענעסירוצ ןוא םינּפ םנעסירוצ ַא טימ ךיוא זיא עקנַאמ

 רע .םינּפ ן'פיוא ?עכיימש ןעגיהטומטונ א טימ ,גיחור ,ךילנהעוועג יו ,רעבָא

 ,רעטע'גרה'רעד ַא יוװ ,זיוה-ןעשייטס ןיא טכַאנ עזעיד ןעּפָאלשעג דָארג טָאה

 ...ן'קעשזד ןעזעוורענ םעד טכַאמעג ענושמ טינ רעיש טָאה ןעּפָארכ ןייז ןוא

 ךיוא טציז ,עהייר רעטשרע רעד ןיא ,םוקילבוּפ ןעשיווצ ,ּפור-טרָאק ןיא

 טהעטש רע .ָאד ךיוא זיא יקצינבעילכ רעטסימ .ןעגיוא עטנייוורעפ טימ ,אזָאר

 ּפָא ןעלייהט סָאװ ,סעטארג יד ןעבענ דנעה יד ןיא טוה-רעדניליצ א טימ ךיז

 -בוּפ םעניימעגלַא םעד ןופ רעדניז יד ןוא ,םיתרשמ ערהיא ןוא טייקניטכרעג יד !

 סקעסע ןיא רוגיפ עטנאקעב ַא ,רעיִאל א טימ טדער ןוא ,טרוָאק ןיא םוקיל }

 ,עסיורג טימ ,םינּפ ןעטריזאר טָאלג ,ןעטיור ,ןעדנור ַא טימ ,טרוָאק טעקרַאמ

 -ייק טימ ליומ ןעלופ ַא טימ ןוא ,סקָא ןֵא ייב יוװ ,ןעגיוא עטעשטַאקעגסיוא

 ....קַאבַאט

 ןרַאֿפ סירא טערט ןאמסילַאּפ רעד .ןעקנָאמייס ףיוא טפור ןעמ

 רע סָאװ ,"טָאיַאר ןעכילרהעפעג , םעד ןעגעוו םהיא טלהעצרעד ןוא שזדָאשזד

 ...טירטס דרַאשטרָא ןיא ןעפּפמעקעב וצ טָאהעג ןעבָאה םירבח עווארב ענייז ןוא !

 ..."סרעדעיל יד ןופ רענייא זיא,, -- ןעקנַאמייס ףיוא ןָא רע טזייוו -- "רעזעיד , }

 זַא -- רעיִאל םוצ יקצינבעילכ ָאד טכַאמ -- שזדָאשזד םעד טגָאז --

 ...! טסיכרַאנַא ןַא זיא עקנַאמיײס רעזעיד
 וצ רהעק ַא רעדעיו ,רעיַָאל רעד ,ךיז רע טוהט ,סע טגָאזעגבָא ןוא

 : טגָאז רענייא יו יוזא ,לעגיוא ן'טימ שטיינק ַא ערטיכ טוהט ,יקצינבעילכ

 א ענעשעק ןופ סיורא טּפַאכ רע ןוא "? ַאה ,םהיא טקַאהעגניירא ? טונ ,ַאח
 קרַאטש רעדעיוו טייברא ןוא ןעצנַאג ןופ סיב א טוהט ,קַאבַאטדייק  קיטש

 ...ֿפיױמ ץ'טימ -
 -טוג ןעכילנהעוועג ןייז טימ שזדָאשזד ן'רַאפ ךיז טהעטש עקנַאמייס ןוא

 ,לעביימש ןעגיהטומ
 ."טָאיר , ןעגעוו םהיא טגערפ ןוא ףראש ןָא םהיא טקוק שזדָאשזד רעד

 ..פעכיימש ןעגיהטומטוג א טימ סעּפע טגָאז עקנַאמייס

 טימ גנַאל ךיז ןערעדאב וצ טינ טייצ ןייק רעבָא טָאה שזדָאשזד רעד

 ; םעהטָא ןייא ןיא םיורא טגָאז רע ןוא ,עקנָאמײס יו ,עבלעזַא
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 ,.! געט ןהעצ רעדָא ,ראלָאד ןהעצ

 םהיא ייב זא ,טינ עקנַאמייס זיא טסילַאטיּפאק אזא זא ,ךיז .טהעטשרעפ

 ןעלעה ןעטימ ןיא סענעשעק יד ןיא ענידראלָאד-ןהעצ ןרענלאוורעפ ךיז ןעלָאז

 ןהעצ , יד טימ ןעלעטש ןעדעירפוצ עלייוורעד ךעבענ ךיז זומ רע ןוא ךָאװטימ

 .... געט

 .טכַארט ןוא ןוחצנ טימ ןָא ייברעד םהיא טקוק יקצינבעילכ רעטסימ

 : ךיז ייב

 ןהעג ןעזומ טעוװ ךרַאּפ רעד ןוא ןענואוועג יקַאט ךיא בָאה קיירטפ םעד

 *! ץרא ךרד ןענרעל ןיירא רדח ןיא

 ,עמיטש ס'קרעלק םעד ןופ ןענָאלשעגרעביא ךיילג ןערעוו ןעקנַאדעג ענייז

 טהעטש רענעי .ן'קעשזד ףיוא קוק א טוהט רע .,ן'קעשזד ןָא טפור סָאװ

 קַאבַאט-ייק םעד טימ רעיִאל רעד .םינּפ ןערעטסניפ א טימ שזדָאשזד ן'רַאפ

 | ....טייז ס'קעשזר ייב טהעטש

 ....רעקנַארק א זיא ןאמ רעזעיד -- רעיאל רעד טכאמ -- רָאנָאה רוי --

 ,ָאד .(ןערעטש םוצ רעגניפ םעד וצ טגייל רע) ..,םעד ּףיוא קנארק זיא רע

 ...ןעזיטיס רעלבַאטקעּפסער ,רעכייר ַא ,רעדורב ןייז ךיז טניפענ טרוָאק ןיא

 ,..! טיירפעב -- :רעיִאל םעד רעטנוא טכערב שזדָאשזד רעד

 "! הענ, :עצײלּפ ןיא סיוטש ַא ן'קעשזד טוהט ןַאמסילַאּפ רעד
 רַאפ גידנעהעטשרעפ טינ ,טרוָאק ןופ ,רעטשימוצ א ,סיורא טהעג קעשזד

 ןיא םהיא טימ זיא סעלַא ...טינ ןעקנָאמייס ןוא טיירפעב יהא טָאה ןעמ סָאװ

 -ַאלק א ןעבעגבָא ךיז טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,לענש ױזַא ןעגנַאנעגוצ טרוָאק

 -יור םעד טימ ןַאמ םעד ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סניוזא סָאװ ,גנונכער ןער
 -עג טינ רע טָאה רעיָאל ןייז זיא רענעי זַא) ...שזדָאשזד םעד ןוא םינּפ ןעט

 .(טסואוו

 .יז רע טקרעמעב ןעסיורד ןיא טשרע ןוא ְךָאנ םהיא ךָאנ טפיול ַאזָאר

 -עוו רימ ,םוק ! יז טהעזרעד רע זא ,רע טכַאמ -- ? אזָאר ,ָאד טזיב וד --

 טרעה סָאװ ! ןעקנָאמייס ןעיירפעב וצ םוא ,ראלָאד ןהעצ ןענירק וצ ןהעז ןעל

 ,טעפמיא טימ רעטנוא םיצולּפ רע טכערב -- ? קיירטס םעד טימ ךיז

 -רַא קירוצ קעווא טנייה ןענייז רעקיירטס עלַא ? ןערעה ךיז לָאז סָאװ --
 ,...ליטש יז טנָאז ,ןעטייב

 טקוק ,ּפָא ךיז טלעטש ,רע טלעמרומ -- { רעֶקיירטְס ? קיּדוצ ? ץְלַא --
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 ּפַאלק א םהיא טָאה טולב סָאד זא ,טלהיפ ןוא ןעניוא עטשימוצ טימ רהיא ףיוא

 טסייב ,ליומ ןיא רענניפ ענייז ןיירא רע טּפַאכ םיצולּפ ,ּפָאק ןיא ןָאהטעג

 : גָאטהעװ טימ סיוא טיירש ןוא םינּפ ןעטמירקוצ ַא טימ ייז

 ,סבעקס עלא ןענייז ייז ,רעקיירטס ןייק טינ ןענייז ייז ,ןיינ ,ןיינ --

 ,1 עלַא ,עלַא

 -עגנָא ,טוח-רעדניליצ ןיא יקצינבעילכ רעטסימ סיורא טהעג טרוָאק ם'ןופ

 .ן'אזָאר ךיז וצ טפור רע ,לעטנעה ענרעבליז יד טימ ?עקעטש ן'פיוא טרַאּפש

 ,לעסיירט ַא ךיז טוהט קעשזד

 ! ָאד העטש -- רע טיירש -- { אזָאר ,העטש --

 דלענ םעד טימ דנַאה יד סיוא טהיצ ,ענעשעק ןופ דלעג סיורא טּפַאכ רע

 | ; טיירש ןיא יקצינבעילכ וצ

 טינ ,עיטסעב ...! ןעטכענ ןעבנענ בייוו ןיימ טסָאה וד סָאװ ,זיא סָאד --

 ! ךיד ךיא לע ןעפּפמעקעב רונ ,ריד ייב ךיא לע ןערָאנש

 ךיז טכַאלוצ ןוא םינּפ ןיא דלעג סָאד ףרָאװ ַא םהיא רע טוהט ייברעד

 .רעטכעלעג ןעדנעסייב ַא טימ

 סע טלַאהעב ,דרע'רד ןופ דלענ סָאד ףיוא טביוה יקצינבעילכ רעטסימ

 ךיז וצ רע טפור ןאד "! קרַאמ לרַאק רענעגושמ , : טלעמרומ ןוא נעשעק ןיא

 "! םוק, : ן'אזָאר

 רעביא תונמחר רעבָא טָאה ,ן'יקצינבעילכ וצ ןהענוצ ליוו ,טהעטש יז

 קעווַא רָאנ טהעג ןוא דנַאה ן'טימ ךאמ א סעב טימ יז טוהט ,ןעטַאט רהיא

 ....סאג רעניטייז ַא ןיא ,ןיילַא

 ןרעדנַא ן'פיוא רענייא ןעקוק ,טהעטש עלייוו ַא ךָאנ ןעביילב רעדירב יד

 : געוו רעדנוזעב ןייז ןיא רעדעי ךיז ייז ןהעגוצ ןַאד .ןעניוא יד ןיא סַָאה טימ

 ןיא יקצינבעילכ רעטסימ ןוא ,ןעקנַאמייס ןעיירפעב וצ ,ןָאינוי רעד וצ קעשזד

 טעס ןעלופ , א טימ ןעטייברא וצ ןעביוהעגנָא טנייה טָאה ןעמ ואוו ,ּפאש ןייז

 .... טנעה



 ןינוקַאב

 .(אקירעמַא ןוא גנוגעוועב רעמויברַא רעשידיא רעד סיוא)
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 .ַאיםלעדַאליּפ ןיא טניואוועג ךיא בָאה קירוצ ףלעזוצ רהָאי ַא טימ

 ןעמָאנ ן'טימ ןַאמסדנַאל ַא םענייא טימ טנעקעב ךיז ךיא בָאה טרָאד

 סָאװ ,טײלסדנַאל יד ןעפורעג םהיא ןעבָאה סע יו ,עלעקנַאי רעדָא ,קעשזד

 .םייה-רעד ןופ טנעקעג םחיא ןעבָאה

 -רַאעג טָאה ןוא רהָאי ייווצ א ךרע ןַא ןעוועג ןַאד רע זיא ַאקירעמַא ןיא

 ַא ןעוועג רע זיא םייה-רעד ןופ .ןעלטנַאמ-ןעיורפ ייב קירבאפ ַא ןיא טייב

 .רעטסוש

 ןַא ,טעדניירפעב ױזַא רימ טימ ךיז רע טָאה םורָא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 .רימ וצ רעהעגניירַא רעגידנעטש א ןערָאװעג זיא רע

 ,טיירב ַא טימ רוחב רעדנוזעג ,רעטיירב ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןָאהטעגנָא ;ךעלגיוא עגידעבעל עניילק טימ ,םינּפ גיהטומטוג רעבָא ,טבערגרעפ

 ןיא ,םויטסָאק ןעטכייל ,ןעלעה ַא ןיא רעמוז .טנַארפ השעמ ןעגנַאנעג רע זיא

 ַא ןיא ןוא ךעלכיש עטריקַאל ,עלעג ןיא ,דמעה ןעטלעטניּפעג ,ןעיולב ַא

 טימ ךיש עצרַאװש ןיא ,םויטסָאק ןעלעקנוד ַא ןיא --- רעטניוו ; טוה ןעלעה

 .טוה ןעצרַאוװש ַא ןיא ןוא דמעהרעביוא ןעסייוו ַא ןיא ,ךעלזענ עלַאמש

 עכילגעטלַא יד בעילוצ ױזַא טינ ןעגנוטייצ עשידיא ןעזעלעג טָאה רע

 ,ןעוועג טקורדעג טרָאד ןענייז סָאוװ ,תוישעמ ענהעש יד בעילוצ יוװ ,סעיינ

 ,,סינמייהעג טימ לופ ,ןענַאמָאר ענהעש ,עגנַאל ערעייז בעילוצ טּפיוהרעביא ןוא

 ייז טָאה ,ןעטפעה-ןענַאמָאר יד ףיוא ןלעב רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 ,קשח ןענידנענערב ַא טימ ןעזעלעג
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 .רעטקַארַאכ ןעגירשבעל ַא טימ שנעמ א ןעוועג רע זיא טּפיוהרעביא

 .עשימייה רעבָא ,טַאהעג דנייפ טינ ךיוא רע טָאה רעמיצנעיורפ

 ןייק טאהעג טינ רָארג רע טָאה רעטכעט ס'הוח רענַאקירעמַא ןעגעוו

 .ןעפור ייז רע טנעלפ --- ךעלריילק ןיא סעצינָארד .ננוניימ עניוה

 : ןענָאז רע טגעלפ טייצ רענעי ןיא

 ןעטָארבעג שיילפ ,טליפעג ןייז ףרַאד שימ .ספָאלב דנייפ בָאה ףיא ---

 ...עצינָארד ןייק טינ ?עדיימ ַא ןוא

 .ןהעש ץנַאג טנעידרעפ טָאה ,רעטונ ַא ןעוועג רע זיא רעטיײברַא ןַא

 -עגעג םהיא טָאה ןַאמסדנַאל ַא רענייז ?ייוו ,טגנַאלעב רע טָאה "ענוי , רעד וצ

 טינדַא ,ןָאינוי ַא וצ ןעגנאלעב ַאקירעמַא ןיא זומ ןעמ זַא ,ןהעטשרעפ ּוצ ןעב

 קעשוד טָאה ןענעידרעפ ןוא .רעגינעוו טנעידרעפ ןעמ ןוא בעקס ַא ןעמ זיא

 -ןָאינוי יד רעבָא ,"ענוי,, ןיא ןעטָארטעגניירַא זיא רע ,רהעמ סָאװ טלָאװעג

 גיסעמלעגער טלהָאצעג רע טָאה "סויד , .טפוזעב ןעטלעז ןַאד רע טָאה ןעגניטימ

 רַאפרעד .ןעקיירטס-טימ רע טנעלפ קיירטס א ןופ טייצ ןיא ; רָאטקעלַאק םעד

 ןיא ןערישרַאמ .קיזוימ טימ שראמ א ףיוא ןלעב רעטשרע רעד ןעוועג רע זיא

 ,ךיז טכַאד ,רע טלָאװ ןיילַא םעד בעילוצ ןוא תויח רעד ןעוועג םהיא ייב

 .טננַאלעב "ענוי , רעד וצ

 רעדעי ןופ ןערעוו לעּפתנ טנעלפ סָאװ ,שנעמ ַא ןעוועג קעשזד זיא לל2 ןיא

 ןהעש א ןופ ױזַא ,ןַאמָאר ןעטנַאסערעטניא טסכעה א ןופ יוװ ױזַא .טייקניניילק

 תולעּפתה ןופ ןוא ,קיזומ טימ שרַאמ ַא ןופ ךיוא ױזַא ןוא ?עדעיל-רעטאעהט

 טימ ןוא םעהטָא ןייא ןיא ,לענש ,לענש ןעדער וצ עבט א טַָאחעג רע טָאה

 ,רעטרעוו עבלאה

 ןעמוקעג קיישזד זיא ,דנעבא םענהעש ַא ןיא --- ךיא קנעדעג -- לָאמנייא

 .רעכילקילג ַא ,טעּפָאסרעפ ,רימ וצ

 -- } דרעפ-פ .,.דרעפ ...ענוי יד ....ןעשטרַאמ ....שטרַאמ ַא זיא גרָאמ ---

 .תולעּפתה טימ ןוא םעהטָא ןייא ןיא ,לָאמַא טימ ןעטָאשעגסױא רע טָאה

 ? סָאװ ---

 דרעפ יירד .דרעפ ַא ףיוא ךיא .ןעשטרַאמ דרעפ ףיוא טעוװ ענוי יד ---

 טנַאזעג רע טָאה -- דרעפ ַא ףיוא ךיא ןוא ענוי רעד טימ ןעשטרַאמ ןעלעוו

 ,רעגיהור לעסיב ַא ןיוש
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 םעד .ןָאהט וצ ןיהַא ואוו טסואוועג טינ קעשזד טָאה החמש סיורג ןופ

 | .ןענרָאמ םעד טבעלרעד םיוק טָאה רע .דנעבא ןעצנַאג

 ןעסייוו ַא ףיוא לַאקָאלדןָאינוי ןעבענ ןהעזעג םהיא ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא

 ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג טָאה סָאװ ,ןעטייז ענעלַאפעגנייא טימ לעדרעפ ןערָאד

 ,לעדייוו םענעכָארקעגסיױוא ןייז טימ טהערדעג ןוא

 ץדימ ,עטלַא עגייז ףיוא טּפעלשעג םיוק ךיז טָאה ךעבענ ?עדרעפ סָאד

 ,ןעקור ן'פיוא ל'דרעפ םייב דלעה השעמ ןעסעזעג ךיז זיא רעבָא קעשזד ; סיפ

 ענעלַאפעגנייא ס'?עדרעּפ םעד ןיא סיפ עקרַאטש ענייז טימ טּפַאלקעג טָאה
 רע זיא ,ןעּפיל יד טימ גידנעצקַאמש ,ןוא גנוצ רעד טימ גידנעקַאנק ,ןוא ןעטייז

 םעד ףיוא טלהיפעג ךיז טָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה לַאקָאל ןָאינוי םורַא ןעטירעג

 ,..,לעמיה ןעטעבעיז
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 ןוא טוג ױזַא טָאה ןוא רענדער ןערעה וצ טָאהעג בעיל ךיוא טָאה רע

 -דער ןעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס ַא יו ןעשיטסיכרַאנַא ןַא טרידָאלּפַא קרַאטש

 -רַאנַא ןַא ןעשיווצ דעישרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ ךָאנ רע טָאה טלָאמעד ,רענ

 ענייז ןיא ןעבָאה עדייב ,ןעשיטַארקַאמעדילַאיצַאס ַא ןוא רענדער ןעשיטסיכ

 רעטייברַא ן'טימ ןעלייהטוצ ךיז לָאז טסילַאטיּפַאק רעד זא ,טלָאװעג ןעגיוא

 ןעמוקעגסיוא ךיוא יאדוא ךָאד טלָאװ קלח ןייז ףיוא ? טינ סָאװ רַאפ --- ךיילג

 ,..! רָאלק ןוא ץרוק ,אקיתוּפא עשביה ַא

 ןופ ןעסירעגניה קרַאטש ךיז טָאה קעשזד זַא ,ןעפָארטעגנ ךיוא טָאה סע

 ןעבָאה דנעה יד זיב ױזַא שטַאּפעג רע טָאה ןַאד ,רענדער ןעלופטנַאלַאט ַא

 : רענדער םוצ ןעירשעג ןעטפערק עלַא טימ טָאה ןוא ןענערב ןעמונעג

 ...1 ץעידדַאלדַאמ ! ץעידדַאלדַאמ ---

 עטסכעה ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג םהיא ייב זיא "ץעידַאלַאמ, סעזעיד

 .תולעּפתה

 -ןצניירַא ,גנולמַאזרעפ רעד וצ טרילעּפַא ןַאד טָאה רענדער אזַא ןעוו ןוא

 רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןעוו רעדָא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןעטערט

 גַצ ןעוועג טיירעב ןיוש קעשזד זיא ,עּפורג רעשיטסיכרַאנַא ועד ןיא --- רענדער

 טינ גנולמאזרעפ רעד ןופ קעװַא רע זיא פוס ן'פיוא רעבָא ; ךיז ןעביירשרעפ
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 רעטערקעפס םוצ ןהענוצוצ טמהעשעג ךיז טָאה רע פייוו ,רענעבעירשרעפ ןייק
 .ןעמָאנ ןייז ןעבעגנָא ןוא

 קעשזד ןעמָאנ ןייז ייב ןעבילבעג רע טלָאװ רשפא ? טסייוו רעוו ןוא
 -נוא ,ערעדנַא עלעיפ יו ,ןעברָאטשעג ןוא טבעלעג טלָאװ ןוא עלעקנַאי רעדָא
 .לַאפוצ ַא טינ ןעוו ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ טקרעמעב

 ."סינמייהעג יד, ןַאמָאר רעד ןעוועג זיא ?ַאפוצ רעד ןוא
 פעּפתנ קרַאטש ױזַא זיא רע ןוא "סינמייהעג יד; טנעיילעג טָאה קעשזד

 ,ןעצגוק עגידריווקרעמ יד ןופ ,ןיגוקַאב ךלעה ןעגיטרָאד םעד ןופ ןערָאװעג
 ןעטלַאק םעד ןיא רעלדעּפ רעשידיא סלַא ָאד ,סױרַא טרָאד טזייוו רע סָאוװ
 פעװַאּפָארטעּפ רעד ןיא טַאמָאלּפיד רעשידנעלסיוא ןַא סלַא ָאד ןוא ,ריביס
 זיולב טדערעג טָאה ןוא ןעגנַאנעגמורַא םייצ עננַאל ַא ןיא רע זַא --- ,גנוטסעפ
 .םענעי ןופ

 ! ץעידאלאמ ַא זיא סָאד טָא ! עקנוקַאב ,ץעירָאלַאמ ַא זיא סָאד טָא --
 ,סעסימ ןייז םייח-רעד ןיא ,רעטײברַא יד ּפַאש ןיא טלהעצרעד רע טָאה --
 ,ןעפַארטעג רונ טָאה רע ןעמעוודואוו

 ןעגעוו אדנַאגַאּפָארּפ ןופ ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד ןעוו ,רעטעּפש ןוא
 טָאה ןוא רעטשרע רעד טפיוקעג סע רע טָאה ,רֿפיב ס'ןינוקַאב ןעזָאלענסױרַא
 ,רעמיצ ןיא ךיז ייב ןעגנאהעגפיוא סע

 ןעטסיכרַאנַא יד ייב טדער םייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,םעדכָאנ ךיז טכַאמ
 א יו ,ןיהַא ןעפַאלעגקעװַא זיא קעשזד .ןינוקַאב רעביא רענדער רעקרָאי וינ ַא
 רע טָאה ,טסיכרַאנַא ןא ןעוועג זיא ןינוקַאב זַא טרעהרעד ,ןוא רעט'םס'רעפ
 עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןעטָארטעגניירַא זיא ןוא הטומ טכַאמעג ךיילג
 ,דעילנטימ רעגיטעהט א ןערָאװעג זיא ןוא
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 עטסגיטעהט יד ןופ רעגייא ןערָאװעג זיא רע ,דלודעג ןעגידריווקרעמ ַא טימ ןעזעלעג ייז טָאה ןוא ןערֹושָארב עשיטסיכרַאנַא עשידיא ענעבעירשעג טכעלש ןוא ענעקורט יד וצ ןָאהטעג םהענ ַא ךיז ,עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןעטָארטעגניירַא טָאה רע זַא ,םיצולּפ טָאה ,"סינמייהעג , טימ זיולב טריסער -עטניא דנוצַא זיב ךיז טָאה סָאװ ,קעשזד רעבלעז רעד ,גידריווקרעמ ,ןוא
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 ; סקניל ןוא סטכער סליבדנעה טלייהטעג סםָאה ,עּפורג רעד ןופ רעדעילגטימ

 ףיוא קנייב יד טלעטשוצ ,רוטַארעטיל רעשיטסיכרַאנַא רעד טימ טלעדעּפעג

 יד ייב ןעוו ,ןוא זָאלג ַא רענדער םעד טגנַאלרעד ,ןעגנולמַאזרעפנעסַאמ יד

 -ייצרעביא ,לשמל יו ,טיײברַא עגיטכיוו רחעמ טכַאמעג ךיז טָאה ןעטסיכרַאנַא

 ןעבָאה ןעטסיכרַאנַא יד ,זַא ,"ךילכעזטַאהט ןעטַארקָאמערדילַאיצַאס יד ןענ

 ןוא ,"עזייוועב עדנעגַאלש , ענייז טימ ןעוועג טיירג קעשזד ןיוש זיא ,טכער

 ..יייז ןעלהיפ וצ ןעשנואוועג טינ םענייק טלָאװ ךיא

 .ןעבעל ןוא בייל טימ סומזיכרַאנַא םעד ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה קעשזד

 -רעפ טינ ךָאנ וליּפא ןעצנַאנ ןיא רע טָאה "סומזיכראנַא ןעשיפָאזָאליפ , בעד

 יַארקַאמעדילַאיצָאס יד זַא ,ןעזעוועג רָאלק םהיא זיא רעבָא רַאפרעד ,ןענַאטש

 יד ןעטלַאהבָא ייז ןעכיוו עלעטסעק-םיטש רעייז טימ זַא ; רעלדוב ןענייז ןעט

 -לַאיצָאס יד ןעסַאה לָאז רע ,גונעג ןעוועג זיא סָאד .ןָאיצולָאװער עלַאיצַאס

 -רַאנַא םעד ןערידנַאגָאּפָארּפ ןעמונעג טָאה רע .טיוט םעד יו ןעטַארקַאמעד

 .סַאג ןיא ןוא סיסימ רעד ייב ,ּפַאש ןיא ,טנעקעג סָאה רע רונ ואוו ,סומזיכ

 ,רעיינ ַא טימ ,ךַארּפש רעדנַא ןַא טימ רָאנ ןעדער וצ ןעביוהעגנָא טָאה רע

 .:ןערושָארב יד ןופ ןוא ןעגניטימ יד ףיוא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע עכלעוו

 ןעדלוד טלָאװעג טינ ןעבָאה ,טײברַאעג טָאה רע ואוו ,ןעטנַאקירבַאפ יד

 ןעגָארקעג טּפָא רע טָאה ,ּפַאש ןיא ךיז ייב טסיכרַאנַא ןעכילרהעפעג אזא

 ַא םימ סנייז ןָאהטעג טָאה קעשוד רעבָא ...טײברַא רעד ןופ טגָאזעגבָא

 דנוצַא רע זיא ןעגניטימ-ןָאינוי יד ףיוא ןוא "ךַאז , רעד ןיא ןעביולג ןעפעיט

 -רעפ יד ןופ סולפנייא םעד ןעזָאלרעד וצ טינ ידכב ,ןעגנַאגעג רעטפע ךיוא

 ...ןעטַארקַאמעד-לַאיצַאס עטכולפ

 ךיוא ךָאנ ךיא בָאה ןַאד לייוו ,רעהירפ יו ,ןעננַאגעג רע זיא רימ וצ

 ,"םומזיכרַאנַא ןעשיפָאזָאליפ , םעד ןיא טביולגעג

 ןעגעוו רער ןוא ,יױרפסדנַאל ַא עניימ ,סעסימ ןיימ טימ ךיא ץיז לָאמנייא

 ,ע'טושּפ ַא ןעוועג זיא --- ןעסייהעג יז טָאה לעטינ --- סעסימ ןיימ .םייה רעד

 רעד טימ ,ןעגָארטוצ קרַאטש ,קעשזד ןיירַא טמוק .תומכח ןהֶא ,ענעדיא עמורפ

 .עצינליטַאּפ רעד ףיוא טקוררעפ טוה

 : לעטיג םהיא וצ טכַאמ

 ? סטוג ןעגָאז סעּפע וטסעוו סָאװ ,עלעקנַאי ,וג ---

 .ּפַאכ ַא ךיז טוהט קעשזד
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 זא -- טסנרע ץנַאג רע טכַאמ --- ?עטיג ,סטוג בָאה ךיא 4 סטוג ? ַאה --

 ןייז רהיא טפרַאד ,ענעדיא ןייק טינ ןוא שנעמ א ןייז טליוו ,לעטיג ,רהיא

 ַא .גָאטנוז םעד גנולמַאזרעפנעקַאמ רעזנוא ףיוא ןעמוק ןזא טנעװקעסנָאק

 סומזיכרַאנַא רעביא רושטקעל ַא ןעטלַאה טעוװ קרָאי ןינ ןופ רענדער רעסיורג

 ...סומזיניוװרַאד ןוא

 ענייז טימ טריסערעטניארעפ ,לעטיג טגערפ -- ? סָאד זיא סָאװ ---

 ,"סומזיניװרַאד , טימ טּפיוהרעביא ,רעטרעוו עטצעל

 ן'פיוא ןעגייצרעביא ןיוש ךייא טעװ רע ,טמוק ? ףייא טרַאה סָאװ ---

 -יטסיכרַאנא ,ןערענַאיצולָאװער ,ןעשיפָאזָאליפ ןופ ,ןעדָאב ןעכילטפאשנעסיוו

 ,םעהטָא ןייא ןיא קעשזד טרעפטנע -- ! טקנוּפדנַאטש ןעשיטסינומָאּק ,ןעש

 ,לוק ןיא גנונייצרעביא טימ

 ; טכַאמ יז ןוא ,הלאש יד טרעפטנערעפ טינ ץלַא ךָאנ ןע'לטיג ייב זיא

 ףךימָאל .סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,רעחירפַא ,עלעקנַאי ,רימ גָאז רעבָא ---

 ,ןהעג וצ רָאנ ךיז טניופ סע ביוא ,ןערעה

 וצ ,ןעגערפ ךימ טלָאװ רע יוװ טָארוקַא ,רימ ףיוא קעשזד קוק ַא טוחט

 טָאק םעד ץארק ַא ךיז רע טוהט רעבָא דלַאב ,טינ וצ ,ןערהעלקרע רהיא לָאז רע

 ; ןערעלקרע וצ ןָא רהיא טביוה ןוא

 רחיא זַא ,טגָאז השודקה הרות רעייא ? לעטיג ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ---

 ןהעג וצ טמוק ,םיקלא םלצ ַא טגָארט ןוא טָאנ ןופ ןערָאװעג ןעפַאשעב טנייז

 רעניטכערטרעדינ ,רעניימעג ַא זיא סע ןַא ,טגָאז ןוא סומזיניווראד רעד

 סָאד ,יקנָאמ א ןופ ןערָאװעג ןעפַאשעב טנייז רהיא זַא ,ףיוא טזייוו ןוא ,ףָאלב

 רערענָאיצולָאװער רעד ןהעג וצ טמוק םעדכָאנ .ענַאיזעבָא ע'טושּפ ַא ןופ טסייה

 19 םהיא טכָארגעב ןוא טָאנ רעייא ּפַאלק טױט א טיג ןוא סומזיכרַאנא

 ? ַאה ,לעטיג ,ןיוש רהיא טהעטשרעפ .,.המדא רעד ןיא ןעלייא

 .ןוחצנ ןעגיד'סיעכהלדוצ ַא טימ רהיא ףיוא רע טקוק ייברעד ןוא

 .דנעה יד טכערברעפ לעטיג

 טימ סיוא יז טיירש --- ןעבעל ןוא בייל ןייד וצ ,ּפָאק ןייד וצ ,ופט ---

 ןעמ לָאז ןעבארגעב זַא !טָאג ךיוא טליש ,ןערָאװעג טייל ַא ךיוא --- סעכ

 ,גָאלק 8 ,יוא ! סומזידַאט םעד טימ ,סומזיכרַאנַא םעד טימ ,עלעקנַאי ,ךיד

 ....! ופט ! ןע'סובמולָאק וצ ךָארב ַא

 ,סױרַא יז טהעג ,ןָאהטעג ייּפש א ןוא



 ןעשנעמ ןוא טייצ 460
 עי

 טקוק ,ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ַא טימ ,ןעדעירפוצ קעשזד ךיז טהעטש

 | ,רימ ףיוא ָאד ןוא ,סױרַא זיא לעטיג ןיהואוו ,ריהט ן'פיוא ָאדי

 רע טרעוו ,הור וצ ןעזָאל טפרַאדעג יז טָאה רע זַא ,םהיא ךיא קרעמעב

 : טכַאמ ןוא ,ךעל'זגורב

 ןעגעווטענייד ןופ .טסיכרַאנַא רעטנעװקעסנָאק ַא עקַאט טזיב ןד טָא --

 ל'רעדורב ,ןיינ .טרַאהעג טינ ךיד טלָאװ ,ןעסילשוצ ?יומ םעד טנעמעג ןעמ טָאה

 ןערַאּפשנײרַא דלַאװעג טימ ייז זומ ןעמ --- ץיה.טימ ּפַאכ א ךיז רע טוהט ---

 ןעמהענ ןעלעוו ייז זיב ,ןעדער ןוא ןעדער ...תוחומ עטרעטסניפרעפ יד ןיא

 ...! ןהעטשרעפ

 יי : םהיא ךיא נָאז

 טסָאה וד ...סָאװ ןהעטשרעפ ךָאד ןעמ ףרַאד ןעדער וצ טּפיוהרעביא

 "רַאנַא םוצ תוכייש ןייז ןוא סומזיניװרַאד םעד ןהעטשרעפ טפרַאדעג רעהירפ

 ...תורצ עסיורג ןָא וטסוחט טינדַא ,סומזיכ

 -- ךעל'זגורב ץנַאג ןיוש רע טכַאמ --- העטשרעפ ךיא יו ,דער ךיא ---

 ..1 טעטירָאטױא ןייק טינ ןעקרענַא ךיא ,טסיכרַאנַא רעטנעװקעסנָאק ַא ןיב ךיא

4 

 טדערעג טָאה רע .טנעקעג טאה רע ןעוו ןוא ואוו טדערעג טָאה רע ןוא

 .רעקיטַאנאפ א ןופ ןעביולג ןעפעיט ַא טימ ,תולעּפתה עגילייה ַא טימ םעפע |

 יטַאנַאפ ענױזַא ךס ַא ןופ זנוא טלהעצרעד ןעגנונעוועב עלא ןופ עטכישעג יד

 סָאװ ,ןעכַאז ןוא ןעעדיא טרידנַאנָאּפָארּפ ןוא טבױלגעג ןעבָאה סָאװ ,רעק

 ...לעקנוד ןעוועג ןיילַא ייז רַאפ ךָאנ ןענייז

 ,סנעטשרע .רעהירפ יװ ,טצוּפעגסױא ױזַא ןעגנַאגעג טינ ןיוש זיא רע

 רע תמחמ ,סנעטייווצ ,ןוא לָאמַא יו טנעידרעפ טינ לעיפ ױזַא טָאה רע תמחמ

 .גנוגעוועב יד רַאפ ןעבעגעגבָא טסנעידרעפ ןעצנַאג ןייז טעמב טָאה

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע סָאװ ,קורדנייא םעד ןעסעגרעפ טינ ןעק ךיא

 | | .דנעבא ןייא

 רעטסנעפ יד .טסָארּפ רעקרַאטש ַא ןעסיורד ףיוא ,דנעבַא-רעטניוו ַא

 טנערב שיט ן'פיוא .טקעדעב ןעטייווק טימ ,ןערָארפרעפ ןענייז רעמיצ ןיימ ןיא

 ,העט קנירט ןוא ץיז ךיא .ּפמָאל א

3 
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 רעדייא ןוא ריהט ןיימ ןיא ּפַאלק רעגיטסַאה ַא םיצולּפ ךיז טרעהרעד
 ַא טימ ריהט יד ףיוא ךיז טנעפע ,"ןיירַא , ןענַאז וצ טייצ ךָאנ בָאה ךיא
 םינּפ סָאד ! סיוא טקוק רע יו ,חעוו ,רעבָא .ןירַא טמוק קעשזד ןוא ,טלַאװעג
 ,ןעכָארבוצ טוה יד ,ןעסַאּפ עיולב ןעגיוא יד רעטנוא ,ןעגָאלשוצ ,טעּפַארדוצ
 ,ןעסירוצ דמעה ם'ןופ רענלָאק רעד ןוא

 ,ףיוא ךיא גנירּפש

 ? רהעמ רעד זיא סָאװ ,קעשזד ---

 .ןעדער טינ ןעק ןוא טגערעגפיוא קרַאטש רע זיא
 | ? ןעגָאלשוצ יוזא ריד טָאה רע  .וצ ךיז ץעז --
 ךלַאב ,טנעמָאמ ןייא ףיוא זיולב רעבָא ,עפָאז רעד ףיוא ךיז רע טצעז

 ,פעכיט טגיטולברעפ ַא ענעשעק ןופ סױרַא טּפַאכ ,טרָא ןופ ףיוא רע טגנירּפש
 ; לַאנ טימ ןוא טקיטשרעפ סױרַא טדער ןוא רימ סע טזייוו

 -- !טשינ רָאנ ןיא סָאד רעבָא ? טסהעז ? טסהעז ?ַאה ? טסהעז --
 יױזַא טינ --- :ךילטפַאשנעדייל ןוא גָאטהעװ טימ םיצולּפ סיוא רע טיירש
 ,טפראדעג זנוא ןעמ טָאה ןעטיוט ,ןעגָאלש טפרַאדעג זנוא ןעמ טָאה ךָאנ
 ! ָאדִא יוזַא טָא !ַא --- ױזַא טָא .םירעוו יו ,סיפ יד טימ ןעטערט ! ןעטיוט
 יו ױזַא ,רענהייצ יד טימ טעריצש ןוא סיפ יד טימ רימ וצ רע טעשטּפָאט
 -עגיוט ,רעצנעליופ ןענייז רימ --- .ןעטערטעג םירעוו ףיוא עקַאט טלָאװ רע
 סָאװ טָא רַאפרעד ןוא ךיז רימ ןעליופ ייז ןערעלקפיוא ,ןעטיײברַא ! ןעסטכינ
 טגיטולברעפ סָאד ףיוא ןוא םינּפ ןייז ףיוא רע טזייוו --- ! סָאװ טָא ,ןעוהט ייז
 ,דנַאה ןייז ןיא לעכיט

 | ! קלָאט טימ דייר 4 רעוו ---
 ןערעטיצ לוק ןייז ןיא ןוא רע טרעּפטנע --- תוחומ ערעטסניפ יד ,ייז ---

 ןייא ףיוא ! ייז ,ּפאש ןיימ ןופ רערָאטייברא עכילקילגנוא יד ,ייז -- ןערהערט
 ...ןעגָאלש ןעמונעג ךימ ייז ןעבָאה ,רעטייבסיוא םעד ,סָאב םעד ןופ קנואוו

 ןעטקיטשרעפ ַא ןופ ןעכַארברעטנוא ןערעוװ ענייז רעטרעוו עטצעל יד

 ...ןעּפילכ

 .ץרַאה סָאד טשטעווקרעפ רימ

 ? ןעגָאלשעג קרַאטש ךיד ןעבָאה ייז ---
 ,טסירדרעפ ךימ ,טסניימ וד -- סױרַא רע טעּפילכ --- 3 ןעגָאלשעג --

 ןעמ זָאל ,ןענָאלש ךימ ןעמ ןָאל ! טינ רָאה ַא ? ןעגָאלשעג ךימ טָאה ןעמ סָאװ
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 יד ןָאהט טינ סע ןעזָאל רעבָא ! טינ טרַאה ךימ ,טינ טרַאה ךימ ,ןעליוק ךימ

 ייז בָאה ךיא ?ייוו ? סָאװ ראפ ןוא ! רעדירב ענעגייא עניימ ,רערָאטײברַא
 לייוו ,.,טסיכרַאנַא רעטנעווקעזנַאק ַא ןיב ךיא ?ייוו ...ןערעלקפיוא טלָאװעג

 ..רעטייבסיוא ןַא ,רעניוזטולב ַא זיא רע זַא ,סָאב םעד טגָאזעג בָאה ךיא

 ערעטסניפ יד ,יוא ,.,רערָאטײברַא יד ,רעדירב ענעגייא יד ןעבָאה ראפרעד

 ...! תוחומ

 ,לעטרנעוו ןיא םינּפ סָאד ןייא טבָארג ,עפָאז רעד ףיוא ךיז טפראו רע

 ןעצנַאג ן'טימ ןוא ןעלסקַא יד טימ ףיוא טרעטיצ ןוא טקיטשרעפ טעּפילכ

 ...רעּפרעק

 ךיא בָאה גנַאל ,גנַאל ; ןעגיהורעב טנעקעג טינ םהיא ךיא בָאה גנַאל ,גנַאל

 עזעיד ביירש ףיא תעב ,דנוצַא ךָאנ ןוא ןעגיהורעב טנעקעג טינ ןיילַא ךיז

 רערעווש רעניזָאד רעד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ךיז ךיא ?היפ ,ןעלייצ

 ןופ ןעּפילכ עטקיטשרעפ סָאד ךיא רעה דנוצַא ךָאנ זַא ,ךיז טכַאד ,ןוא ענעצס

 ...ןעשנעמ ןעגידריווקרעמ םענעי

: 

 ךָאנ ךיז ךיא גערפ ,רימ וצ ןהעג וצ טרעהעגפיוא קעשזד טָאה לָאמַא טימ

 ןעבָאה ױזַא --- ןינוקַאב זַא ,רימ ןעמ טלחעצרעד ,עטנַאקעכ ייב םהיא ףיוא

 ןיא רע ,ןעקנימ טימ ןעמונרעפ טצעי זיא --- ןעפורעג דנוצַא עלַא םהיא

 ,..רהיא ייב ץרעמש-סעבעיל ןייז ןעליטש וצ טכוז ןוא רהיא ןיא טבעילרעפ

 ןַא ,לעריימ ןהעש 8 :רימ ןעמ טגָאז .עקנימ יד ןיא רעוװ ,ךיא גערפ

 .דנַאלסור ןופ גנַאל טינ ,ענירג ַא ךָאנ ,ןירעטייברַא

 ַא ,קרָאי וינ ןופ ןערהַאפ וצ טמוק "טסַאג, ַא זַא ,ךיז טכַאמ ?ייוורעד

 רעד ףיױא רושטקעל ַא טלַאה רע .רענדער רעשיטסילַאיצַאס רעטסואוועב

 .ןערעה םהיא קעװַא ךיוא ךיא חענ ."סקרַאמ ?ראק , אמעהט

 ַא --- רענדער רעד .ןעיורפ ןוא רענעמ טימ טקַאּפעג זיא לאקאל רעד

 טרער ןוא עדַארטסע רעד ףיוא ןיוש טהעטש --- ןעלירב ןיא ןַאמ רעגנוי

 עגידעצשילב טימ ,דיא רעכיילב ַא ,רעדנעציזרָאפ רעד טציז םהיא ןעבענ .גיציה

 ןופ טרעטפיינעב ױזַא זיא דיא רעכיילב רעד ,ליומ ןעפָא ןַא טימ ןוא ןעניוא

 ןעפָא ןייז ןוא ןעסיירבָא טינ ןעגיוא יד םהיא ןופ ןעק רע זא ,רענדער םעד
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 טָא ןוא טיירב ךיז סע טנעפע טָא ,בָארַא טָא ןוא ףױרַא טָא ,ךיז טגעוועב ליומ

 ס'רענדער םעד ךיז ןיא ןיירַא טניוז רע ,גיטנעק ,וצ ֿבלַאה סע ךיז טכַאמ

 רע טנַאמרעד רונ טייצ וצ טייצ ןופ .טשרוד רערעדנוזעב ַא טימ רעטרעוו

 רעטנהענ וצ טקור ,?יומ סָאד וצ טכַאמ ,ּפַאכ א ךיז רע טוהט ןַאד ,סעּפע ןָא ךיז

 ףיוא םורָא ךיז טקוק ,שיט ן'פיוא טהעטש סָאװ ,רעסַאוו זָאלנ סָאד רענדער םוצ

 ,"רעדרָא שיט ןָא רעמַאה ן'טימ ּפַאלק א טוהט ,לָאקָאל ןיא םוקילבוּפ סָאד

 עגידנעצשילב יד ןָא רעדעיוו רע טלעטש ןַאד ןוא ,טינ יצ ,גיחור זיא סע יצ

 ךרוד יו ,ןיילַא ךיז ןופ ןַאד ףיוא ךיז טנעפע ליומ ןייז ,רענדער ן'פיוא ןעגיוא

 ,בָארַא ןוא ףױרַא םהיא רע טגעוװעב רעדעיוװ ןוא ,ענישזורּפס ןופ קורד םעד

 ,,,טגיוז ןוא טניוז ,רעטרעוו ס'רענדער םעד ךיז ןיא ןיירַא טניוז ןוא

 ןעקלָאװ ַא ךרוד גיהור וצ ךיז טרעה םלוע רעד .ליטש ןזיא לַאקָאל ןיא

 כעקבורט ןוא ןערָאגיס ,סטערָאניס ןופ ךעלעגניר ןיא ךיז טהיצ סָאװ ,ךיור ןופ

 -הוטש ןיא קנייב עלַא ...טקיטש סע ,טסערּפעג זיא טפול יד ...ןעטייז עֶלַא ןיא

 ריהט ןעבענ גנַאגניירַא ןייב ןחעטש ביילב ךיא ,טצעזעב ,ןעמונרעפ ןענייז ןעל

 .רענדער םוצ וצ ךיז רעה ןוא

 דנַאװ םייב ?עדיימ ַא ןעבענ טציז רע .ן'קעשזד ךיא העזרעד םיצולּפ

 ,ּפָאק ן'טימ רימ וצ טסירג ןוא ךיוא ךימ טקרעמעב רע ,רימ ןעגעג טקנוּפ

 ףימ טקוק יז .סעַּפע רהיא וצ טדער ןוא לעדיימ רעד וצ ךיז רע טעדנעוו ןַאד

 .ןעגיוא-ןעביוט עליטש ,ןעגיוא ערהיא טימ ןָא

 ,רהיא ןיא ןייא ךיז קוק ךיא ןוא ,עקנימ זיא סָאד זַא ,ךיא העטשרעפ

 8 יוװ ,סיוא טקוק ,טלַא ןהעצבעיז רהָאֹי ַא ,דניק ַא טעמכ ךָאנ ןיא יז

 עילב טימ ןוא רָאה עדנָאלב טימ ,סייוו ןוא דנור ,ןיילק ,עלקוק עסיורנ

 .ביוט ַא ייב יוװ ,ןעניוא עליטש

 ןַאד ןוא ןעגיוא יד בָארַא יז טזָאל ,רהיא ףיוא קוק ךיא זַא ,טקרעמעב יז

 ,רענדער םוצ ליפָארּפ ן'טימ רהעק ַא ךיז יז טוהט

 ,לעכיימש א טימ קעשזר רימ וצ וצ טהעג םורָא עלייוו ַא ןיא

 ןעגעוו סע טפָאלב רענדער רעד יו -- רע טכַאמ --- וטסגָאז סָאװ --
 ? ןע'סקרַאמ ?רַאק

 טזיב וד רעכלעוו ןעבענ --- ךיא גערפ --- ? ?עדיימ יד סָאד זיא רעוו ---

 ? ןעסעזעג

 ןענייש וצ ןָא טביוה םינּפ ןייז ןוא רעביא רע טנערפ --- ? ?עדיימ יד ---
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 .ןעהייר ערעזנוא ןיא ןירעטייברַא עטוג ַא ןייז טעװ יז .עקנימ זיא סָאד --

 לעװ ךיא ,טרַאװ .שיסור טדעד יז יו ןערעה טסלָאװ .טעדליבעג רהעז זיא יז

 .ןעלעטשרָאפ ריד יז

 .קעװַא טפיול רע ןוא

 .רָאפ רימ יז טלעטש ןוא ןעקנימ טימ םוא ךיז רע שרהעק דלַאב

 רַאפ סעּפע ךיז טמהעש יז ,טלעטיוררעפ זיא לע'םינּפ דנור ,גנוי רהיא

 | .טסיירד טינ ,ליטש טרעוו ןוא רימ

 --- סעשזד טגָאז --- ריד וצ ןעגנערב טלָאװעג גנַאל ןיוש יז נָאה ךיא ---

 .רעכיב עשיסור ןעהייל ריד ייב ?יוװ יז

 ַא ראפ סָאװ ,רהיא ייב גערפ ,שיסור ףיוא רהיא טימ ךיז דיירוצ ךיא

 .ןעזעל טלָאװעג יז טלָאװ רעכיב

 :ליטש יז טרעפטנע

 ? שיסור ףיוא ס'ןינוקַאב רהיא טָאה .סומזיכרַאנַא רעביא ---

 | ,בָאה ךיא ---

 : תולעּפתה טיט ּפַאכ ַא קעשוד ךיז טוהט

 טימ ןענעקעב רעסעב ךיז יז לָאז ...ס'ןינוקַאב ,ל'רעדורב ,רהיא הייל ---

 ךיא בָאה לעסיב א ...סומזיכרַאנַא ןערעגָאיצולָאװער ,ןעשיפָאזָאליפ םעד

 .ןעּפיצנירּפ ערעזנוא טימ טנעקעב ןיוש יז ןייֵלַא

 סױרַא טפור סָאװ ,רענדער רעד סעּפע טרָאד טגָאז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 .ןעטנעמסידָאלּפַא יא ,לעמוט ַא יא

 .רענדער םוצ םינּפ ן'טימ ּפַאכ א ךיז טוהט קעשזד

 .רענדער םוצ ןעטייז עלַא ןופ ןעמ טיירש --- ! רעפָאלב ! רענגיל ---

 .תולוק ערעדנַא ייז ןערעפטנע --- ! ךעלטסיכרַאנַא טנייווש ---

 טּפוטש ןעמ ,קנייב יד ּףיוא ךיז טביוה ןעמ ,ןעלהוטש ףיוא טגנירּפש ןעמ

 ,ןעמיטש עדנעהָארד ךיז ןערעה סע .וצ עדַארטסע רעד וצ ךיז טקור ןעמ ןוא ךיז

 רעד ,רעדנעציזרַאפ רעד ...רעדליּפעג ַא ,לעמוט ַא ,רעבייוו ןופ יירעשטיווק א

 רעד ."רעדרָא , טיירש ןוא שיט ןָא רעמַאה ן'טימ טּפַאלק ,דיא רעכיילב

 ןוא םוקילבוּפ םוצ םינּפ ן'טימ טהעטש ,רעטנערעגכיוא ןַא ,ןיילַא רענדער

 .םלוע םוצ דנעה עדייב טימ טכַאמ

 רעדעיוו טרעוװ סע ןוא רעצעלּפ יד רעדעיו טמהענרעפ םלוע רעד זַא

 : רענדער רעד סיוא טיירש ,ליטש
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 םעד ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןינוקאב : לָאמַא ךָאנ ךייא גָאז ךיא ןוא ---

 ! עטכישעג רעד ןופ גנַאג

 ןופ לעמוט א רעדעיוװ ףיוא ךיז טביוה סע ,?עסיירט ַא ךיז טוהט קעשזד

 .ןעטנעמסידָאלּפַא ןוא ןעיירעלדיז ,ןעיירשעג ,ןעטייז עלַא

 : ןעמעלַא רעבירַא טיירש ,ןעיירש וצ ןָא טביוה קעשזד

 טינ טָאה רע ?ייוו ? סָאװ רַאפ ? ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןינוקַאב ---

 -רעפ טינ טָאה ןינוקַאב זַא ,טזייוועב ? עלעטסעק-םיטש רעייא ןופ ןעטלַאהעג

 ! טזייוועב --- : עדַארטסע רעד וצ ךיז טּפוטש ןוא קעשזד טיירש --- ! ןענַאטש

 ...} רעדָאפ ךיא ,ןעטנעמוגרַא עשירָאטסיה רעדָאפ ךיא

 עלַא ןופ םהיא וצ ןעמ טיירש -- ! ןינוקַאב ,טרָאד קעװַא ךיז טצעז

 .ןעטייז

 ףיז טּפיטש ןוא קעשזד טיירש -- ספָאלב ןייק טיג םהענ ךיא ---

 -ונרַא עשירָאטסיה טימ ןעזייוועב רימ ןעלָאז --- עדארטסע רעד וצ רעטנהענ
 ! ןענַאטשרעּפ טינ טָאה ןינוקַאב זַא ,ןעטנעמ

 ןעמ ןוא ןעמ טיירש ןעטייז עלַא ןופ .רעסערג ךָאנ טרעוו לעמוט רעד

 עכנַאמ .קנייב יד ףיוא ,ןעלהוטש יד ףיוא רעדעיוו טגנירּפש ןעמ ,טרעדליּפ

 לו רעדנעציזרָאפ רעד ; עדַארטסע רעד וצ געוו םעד ן'קעשזד ןעלעטשרעפ

 רהעק ַא ,ןוא ךיז ןופ בא קעשזד םהיא טסיוטש ,ןעדער ןעזָאל טינ םהיא

 ן'רעביא ךיוה דנעה יד ףיוא רע טביוה ,םוקילבוּפ םוצ םינּפ ן'טימ ךיז ןָאהטענ

 עזַארפ רעדעי וצ גידנעכַאמ ,ןעטפערק עלַא טימ ןעיירש טמהענ ןוא ּפָאק

 : דנַאה רענעביוהענפיוא רעד טימ שינרענע

 -רַאנַא רעטנעװקעסנַאק א סלַא -- רע טיירש --- ריטסעטָארּפ ךיא ---

 -ענגיל םעד ןענעג סומסיברַאנַא ןערענָאיצולָאװער ןוא ןעשיפָאזָאליפ ןופ טסיכ

 ערעייא ןיא סינרעטסניפ טיירּפשרעפ סָאװ ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס ןעשיר

 ! תוחומ

 רעמַאה ַא טימ טלָאװ רע יו ,יױזַא דנַאה רעד טימ רע טכַאמ ייברעד

 .טּפַאלקעג עלדַאװָאק ַא רעביא

 -טאהט ןעזייוו רימ רע לָאז --- רע טיירש --- ףיוא םהיא רעדָאפ ךיא ---

 טינ ןיא ,טגָאז רע סָאװ ,סָאד זַא ,ןעטנעמוגרַא עשירָאטסיה טימ ,ךילכעז
 { רימ טימ עטשבעד ַא ףיוא ףיוא םהיא רעדָאפ ךיא ; האל ןייק
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 -סידָאלּפַא ןופ ןעשיור ַא ןוא סיוא טכערב רעטכעלעג גירמערוטש א

 .ןעסָאנעג ענעגייא ענייז ולימא ,םהיא ןופ ןעכַאל עלַא ...ןעטנעמ

 תולוק ךיז ןערעהרעד --- ! עמרָאפטַאלּפ ןופ רעטנורַא םהיא טפרַאוו ---

 .ןעטייז עלַא ןופ

 -לַאיצַאס יא ,ןעסָאנעג ענייז יא ,עדַארטסע רעד וצ ךיז טפרַאװ ןעמ

 רעד ןיא ןעבעווש ןעלהוטש ...דנעה ךיז ןעביוה דלַאב ןוא ,ןעטַארקַאמעד

 וצ טפיול ןעמ ...ןעשטיווק רעבייוו ,ןעכליה שטעּפ ,ןעהילפ סטעה ,ןעטפול

 ע'תמא ןַא זיא סע --- ןערעדנַא ן'רעביא רענייא טגנירּפש ןעמ ,ןעריהט יד

 ...ןעלַאעדיא-סטפנוקוצ רַאפ המחלמ

 ,וצ-עדַארטסע רעד וצ ןעגיוא ענעקַארשוצ טימ טקוק ,ךיילב זיא עקניּמ

 סנעמעלַא רעביא ,ךיז טכַאד ,טבעווש ,רעדליוו ַא ,לעטיה ַא ןהֶא ,קעשזד ואוו

 ,רימ ןעבענ טהעטש יז ..,דנעה עדייב ענייז טימ טײברַא ןוא טבעווש ,ּפעק

 ןעגיוא ענעקַארשוצ ערהיא ןוא ,"יוא , : טצכערק ,דנַאװ רעד וצ ךיז טקירד

 "נרה'רעד םהיא טעוו ןעמ ,טהעז : ךיז טכַאד ,ןעיירש ?'םינּפ ךיילב רהיא ןוא

 | - *! ןענע'גרה'רעד םהיא טעװ ןעמ ,טהעז } ןענע
 ; סיפ יד בָא רהיא ןעטערט ,רענעמ ןוא ןעיורפ רהיא ייברעפ ןעפיול סע

 טצָאלגעגסיוא ןעניוא יד טימ טהעטש יז .טינ ,ךיז טכַאד ,סע טלהיפ רעבָא יִז

 ,טצכערק יז ןוא ,ךיז טגָאלש קעשזד ואוו ,גנוטכיר רעד ןיא

 .ןעפַאלוצ ךיז זיא םלוע רעד ...המחלמ רעד ךָאנ זיא םורַא עלייוו א ןיא

 זנוא וצ וצ טהעג ,?עקער ןעסירוצ א טימ ןוא טוה םענעכָארבוצ ַא טימ ,קעשזד

 .טלעביימש ןוא

 -- רנעה יד טכערברעפ ןוא עקנימ טכַאמ --- ! רימ זיא העוו יוא ---

 ! סיוא טסקוק וד יו ,העז

 רע טכַאמ --- סרעפָאלב ,ךַא ,רעסעב רימ ןופ ןענָארקענ ןעבָאה ייז ---

 וצ ארומ ייז ןעבָאה רענָאיצולַאװער ן'תמא ןַא םימ ,חשקשינ -- ץיה טיס

 ! ןעריטַאבעד
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 ,ן'עקנימ טימ קעשור ,טּפָא ץנַאג רימ וצ ייז ןעמוק ןָא טייצ רעזיד ןופ
 בא רימ טגנערב יז ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא רעכיב עשיסור רימ ייב טמהענ יז

 םעד ןעגעוו ןעדער רחיא טימ לָאז ךיא ,קעשזד ךימ טעב ,ךוב גידרעחירפ ַא
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 ,ךוב םעד ןענעוו רהיא טימ ךיא דער ןוא .ןעזעלענרעביא טָאה יז סָאװ ,ךוב

 ןעגיוא ענייז ןוא ,טלהַארטש םינּפ ןייז ןוא ,שיסור רהיא וצ קעשזד וצ ךיז טרעה

 : תולעּפתה טימ רימ וצ ןַאד טכַאמ רע ןוא ,קילג ןוא עבעיל טימ ןעצשילב
 ןיא ןירעפּפמעק עטוג ַא ןייז ןיוש טעװ יז ? אה ,טהעטשרעפ יז ---

 .ןעהייר ערעזנוא

 ; םהיא וצ בָא לָאמַא ךיז ךיא ףור

 יד ,רהיא ןיא בעיל וטסָאה סָאװ :תמא םעד רימ גָאז ,קעשזד ---

 ? לעדיימ יד יצ ,ןירעפּפמעק

 | ,טמהעשרעפ ךיוא טלעכיימש יז ןוא קעשזד ךיז טכַאלוצ

 ערהיא רעסיוא -- רע טכַאמ -- סעלַא ,סעלַא בעיל רהיא ןיא בָאה ךיא

 ...ןעטייקשירַאנ

 ? ןעטייקשירַאנ ַא רַאפ סָאװ ---

 טכַאמ --- יירפ ןעבָאה הנותח טינ ליװ יז .סענָאבַאבאז עטלַא יד טָא ---

 ...ןישודק ןוא הּפוח אקוד ?יוװ יז --- ענימ עטסנרע ןַא טימ רע

 יד זַא ,ךיוא סייוו ךיא --- ןייֹרַא ךיז יז טשימ -- טינ ליוו ךיא ---

 ןענעג טינ סע ןעק ךיא רעבָא ...סעינָאמערעצ יד טינ ,ךַאזטּפױה יד זיא עבעיל

 .ןעבעלרעביא טינ סע טעװ יז ...ןעמַאמ עטלַא ןיימ

 טימ ןענעכער ךיז ןעלעוו לָאז טסיכברַאנַא רעטנעװקעפנָאק ַא ביוא ---

 -ָאווער עלַא ןופ ןעגָאזבָא ךיז רע ףרַאד ,ןערהירנָא ןעמעוו טעוװ רע סָאװ ,םעד

 .קעשזד טגָאז -- ןעטאהט ערענָאיצול

 .רעדעיוו יז טכַאמ --- רעייהט וצ רימ ייב זיא עמַאמ יד .טינ ןעק ךיא ---

 יו ,עטעדליבעג ַאזא ,ךיז טכַאד --- קעשוד סיורַא טצכערק --- .יוא

 ךיא ,טונ רעבָא ...! חומ ןיא רעטסניפ ױזַא ךָאנ זיא ריד ייב ןוא ,טזיב וד

 לעיּפיצנירּפ ןעלדַאה טזומ וד זַא ,ןהעזנייא ןעכיג ןיא טסעוװ וד זַא ,סייוו

 ...םומזיכרַאנַא ןעשיפָאזָאליפ ןערענָאיצולָאװער ןופ ןעדָאב םעד ףיוא

 .קעװוַא טהעג טייצ עסיוועג ַא ךָאנ

 ןוא ןעגָארטוצ זיא רע ,רהיא ןהֶא ,ןילַא רימ וצ קעשזד טמוק לָאמנייא

 - .גירעיורט סיוא טהעז

 .יזַא םיוא רע טהעז םורָאװ .רחעמ רעד זיא סָאװ ,םהיא ךיא גערפ

 ; סיורא טצכערק ןוא ּפָאק םעד רעטנורַא רע טזָאל

 יז בָאה ךיא .חומ ַא ןהֶא םורַא הענ ךיא ? ןעמ טוהט סָאוװי .טכעלש ---

== 
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 גָאז ךיא ...ןישודק ןוא הּפוח טימ אקוד ןעבָאה הנותח יז ?יװ ,בעיל ױזַא

 ךיא ...ױזַא ןעבָאה הנותח ןעלעוו רימ ,םוק ,תונמחר בָאװ ,עקנימ , : רהיא

 -יצנירּפ בָאה ךיא ,עקנימ ..,טסיכרַאנַא רעטנעװקעסנָאק א יװ ,ןעלדנַאה זומ

 סע ןיא סָאװ "...! ןעמַאמ ַא בָאה ךיא ,קעשזד , : טרעפטנע יז ןוא "...ןעּפ

 -רַאנַא עגיטכיר ַא יז זיא ױזַא ,ךיז טכַאד ! טינ העטשרעפ ךיא ? רהיא טימ

 זַא ,סרעלדוב ןענייז ןעטַארקָאמעד-?ַאיצָאס יד זַא ,ךיוא טהעטשרעפ ; עקטסיכ

 -עלַאיצַאס יד ןעכַאמ זומ ןעמ זַא ...עלעטסעק-םיטש יד ןעניז ןיא רונ ןעבָאה ייז

 ,טהעטשרעפ --- ,ןערעוו טצריטשעג ןעזומ טָאַאטש ןוא טָאג זַא ...ןָאיצולָאװער

 טהעג ןוא רעטלעפייווצרעפ א רע ט'הנעט --- דנוזעג ױזַא סעֶלַא ,ךיז טכאד

 -ןלָאװער ַא וצ טמוק סע יװ ,ךָאד ןוא --- קירוצ ןוא ןיח רעמיצ ן'רעביא םורָא

 סָאװ ...! טאַאטש יא ,טָאג יא אקוד יז ?יוו ,הנותח רעד וצ ,טַאהט ערענָאיצ

 --- רימ וצ ךיז רע טעדנעוו --- ! סיוא רעה ! ? ןעמ טוהט סָאװ ! ? ןעמ טוהט

 יז ,ןעגייצרעביא ןענעק יז וטסעוו רשפא .ןָאהט דער ַא רהיא טימ וד וואורּפ

 ךיא ? טסחעטשרעפ וד ,ןעבעל טינ רהיא ןהֶא ןָאק ךיא .ןייז דלַאב ָאד טעוו

 ! טינ ןעק ךיא ,יז ןעבעגפיוא טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא ! טינ ןעק

 .גירעיורט ןוא ןעגָארטוצ סיוא ךיוא טקוק .עקנימ טמוק רעטעּפש עלייוו ַא

 סױרַא טקוק ןוא רעטסנעפ םייב קעװַא ךיז יז טצעז ,ןעציז יז טעב ךיא

 רעכלעוו ,ן'קעשזד ףיוא .ןעקוק וצ סיוא טדיימ יז זַא ,גיטנעק .ןעסיורד ןיא

 ,רעטלעפייווצרעפ ַא קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא םורָא ץלַא ךָאנ טהעג

 | : קעשזד רהיא וצ ךיז טעדנעוו ןַאד

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא רימ ןעזומ ,דניירפ רעזנוא ייב ,ָאד טָא ,עקנימ ---

 טסבעיל וד ? ַאה ,עקנימ ,ךימ טסבעיל וד ...ןיהַא יצ ,רעהַא יצ ןעסילשעב לָאמ

 ? ףימ

 -ןעביוט ערהיא טימ ןָא טהיא טקוק ,םהיא וצ ּפָאק םעד רהעק ַא טוהט יז
 .ךיז טנייוואוצ ןוא רעטסנעפ םוצ םינּפ ן'טימ וצ יז טֿלַאפ םיצולּפ ןוא ןעניוא

 טדער ןוא ,רָאה עדנַאלב יד רעביא רהיא טעלג ,רהיא וצ וצ טמיול רע

 | 1 : לוק ןיא עבעיל לעיפ ױזַא טימ

 עגושמ ...בעיל ךיוא ךיד בָאה ךיא .טינ ןייוו ,עלעקנימ ,טינ ןייוו ,ֹונ ---

 -- :רעייפ טימ יז טשוק ןוא וצ רהיא וצ רע טלַאפ --- ! יוא ,יוא ...בעיֿפ

 ...! םוק ,םוק ,ןעבָאה הנותח םוק ? רַאנ ַאזַא ןטזיב .סָאװרַאפ
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 ,תונמחר טימ םהיא ףיוא טקגק ,סמערָא ענייז ןופ סיוא ךיז טסייר יז

 .טעבעג טימ

 ...טינ ןעק ךיא ...טסליוװ וד יוװ ,ױזַא טינ --- יז טצכערק --- קעשזד --

 ןיימ ןָאהט טינ סע ?עװ ךיא ...ךָאד ןוא ,רהעז ,בעיל רהעז ךיד בָאה ךיא

 ...עמורפ א ,יורפ ערעטלע ןַא זיא יז ...ןעמַאמ

 רעטנוא ןהעג טינ לעוו ךיא ! סיוא --- קעשזד טיירש ! סיוא זיא ןַאד ---

 לָאז םורָאװ טנייה ,ןוהט סָאד לָאז ךיא ביוא .ףעלקעלפ ןוא ךעלקעטש יד

 ךיא לָאז םוראוו ? רעטייבסיוא ןַא ,ךיוא רעגיוז-טולב ַא ןערעוו טינ ןיוש ךיא

 ךיא טלָאװ טסיכרַאנַא רענהעש א ? ךיוא ןענוװַאד ?הוש ןיא ןהעג טינ ןיוש

 טימ ,ןעּפיצנירּפ טימ ,רערענָאיצולָאװער ַא ! רעטנעװקעסנָאק ַא ! ןעוועג ןַאד
 ! רעטסניפ יוו ,ּפָאק ןיא ריד ייב ךָאנ זיא רעטסניפ יו ,עקנימ ,יוא ! ןעלַאעדיא

 ,גָאטהעװ ןעפעיט טימ סיוא רע טיירש ---

 רעבָא .טכַאמעגסיוא טינ סע טלָאװ ןיילַא רימ זַא ,רימ ביולג ,קעשזד ---

 ...עמַאמ ןיימ

 ,עבָאב ןייד ,עמאמ ןייד --- לַאג טימ רעטנוא רע טּפַאכ --- טוג ָאזלַא --

 ..!ןעמעלא ךייא ףיױא רהֶאי ץרַאװש א !לעפייט רעד ,טָאג ,עדייז ןייד

 . ,טלעוו יד גירטעב !ךיז גירטעב !טאאטש ןוא טָאג תדכ הנותח וד בָאה

 ! עק-טסיכ-רָא-נַא עטדנעוו-קעסינָאק ַא ...! ןעמעלַא ןעמעלַא ,ןעמעלַא גירטעב

 טזיב וד --- לַאג טימ רעטרעוו יד רע טהיצ -- ! עק-רענדָאיצדול-ָאוװ-ער-ריר א
 ,סאה טימ יירשעג ַא םיצולּפ רע טוחט -- { סעלַא סָאד ןוא עקרעפַאלב ַא

 ,ךיז טנייוואוצ יז

 ? טינ ךיז וטסמהעש יו --- ךיא ךַאמ --- קעשזד ---

 ַא ךיוא זיא יז זַא ,טקנעדעג בָאה ךיא סָאװ ,עקַאט ךיז םהעש ךיא ---

 ,דנַאה יד רימ טיג ןוא רע טכַאמ --- דנוזעג ביילברעפ .עקרענָאיצולָאװער

 ? טסהעג וד ---

 ,רהָאפ ךיא ---

 ?ןיהואוו ---

 ץ'פיוא לעווייט םוצ וליפא ,ָאנַאקיש ךָאנ ,קרָאי וינ ךָאנ :טינ סייוו ךיא ---

 ...ןעגעווטעניימ ןופ קעד
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 ךיז זיא רע ,גיטנעק ,קילב ןעגנַאל ,ןעגנַאל ַא רהיא ףיוא רע טפרַאוװ ןַאד

 שיגרענע ךַאמ ַא טוהט .םינ יצ ,רהיא טימ ןענעגנעז ךיז רע לָאז יז ,בשימ

 .בִא ףעיט ךיז טצפיז ןוא ּפָאק םעד בָארַא טזָאל ,דנַאה ן'טימ

 ...ןהעזענ טינ לָאמנייק ןיוש םהיא ךיא בָאה רהעמ .קעװַא זיא רע

 .טרָאי-וינ ,1897 ,טסוגיוא



 ארעיוו

 (ָאטעהג רעקרָאו ןינ ןופ ַאמארד ַא)

 טָאה ,טפירשדנַאה רעטנַאקעבנוא ןַא טימ ןעבירשעג ,ףעירב ַא ךרוד

 ןָאסקעשזר ןיא ןעפערט םהיא יז טעוװ רעיפ םורַא זַא ,ןעסיוו טזָאלעג רהיא רע

 גָאט רעטלַאק ַא ...טרַאװעג טרָאד םהיא ףיוא יז טָאה דניצַא ,קרַאּפ טירטס

 ױזַא זיא קרַאּפ ןיא ;יורג-נירעיורט זיא ?עמיה רעד ;רָאונאי שדוח ןיא

 ןופ טעשטרָאקעגפיונוצ ,ךיז טכַאד ,ןעהעטש ךעלמיוב יד .,..טיוט יוזא ,ליטש

 ...} טלַאק ,טלַאק ,טלַאק : ןעצפיז ןוא טלעק

 *! ןעבעל טינ ךיז טליוו סע יו ,גירעיורט יו ,טלַאק יו ,ךַא,

 -רעטסואוועבנוא רעטרעוו עזעיד סױרַא ךיז ןעסייר יורפ רעגנוי רעד ייב

 עזעיד זַא ,תובשחמ ערעטסניפ ערהיא טימ ןעמונרעפ ױזַא ןיא יז :; טייה

 ןעבליה ,ןעּפיל ערהיא ךרוד ץכערק ַא טימ סױרַא ְךיִז ןעסייר סָאװ ,רעטרעוו

 ,רערעדנַאנַא רעצעמיא יװ טַארוקַא ,ןעטייוו ןופ יו ,ןערעיוא ערהיא ןיא בָא

 טוהט יז ...רהיא רעטניהַא ץעגרע טרָאד טצכערקעגסױרַא ייז טלָאװ ,יז טינ

 ...ָאטינ זיא רענייק --- םוא ךיז טקוק ,רעטיצ ַא

 -- *!ןעבעל טינ ףךיז טליוװ סע יװ ,ךַא ...? טינ רע טמוק סָאװרַאפ,

 םעד ףיױא טלעטש ,דייהרעטסואוועב ץנַאנ לָאמ סָאד ,רעדעיװ יז טכארט

 ףיונוצ ךיז טעשטרָאק ,לעטנַאמ ןעגידרעטניוו ןעלעה ןעניליב רהיא ןופ ןעגַארק

 טפלעה יד רעביא זיב ףױרַא ךיז טקור ןעגַארק רעטלעטשעגנָא רעד זַא ,ױזַא

 רעגיבלעז רעד רעביא קירוצ ןוא ןיח ןחעג טמהענ יז ןוא ,ןערעיוא ערהיא ןופ

 ערהיא ןעמערַאװרעד וצ ,ךוש ַא ןָא ךוש א יז טּפַאלק גנַאג ןיא ןוא ,עעלַא

 ...ןערהירפ ןעמונעג ןעבָאה סָאװ ,סיפ

 סע ןיא ? ןעמוק טינ רָאג רע טעװ רשפא ...? טינ רע טמוק סָאװרַאפ,

 ! םהיא טסַאה יז יו ,ךַא ? ןָאהטעג רהיא טָאה רע סָאװ ,הלוע עטשרע ןייז

 רוג ...ןעקוקנָא םהיא רעטציא ןעלעוו טינ רָאג יז טלָאװ ,דניק סָאד טינ ןעוו
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 ...יז ,יז רונ ...ןעגרָאז דניק ןענעוו ףרַאד יז רונ ,דניק ןופ ןעטכַארט ףרַאד יז

 ןעפַאלש ןענעק טינ יא ...ןעטייברַא על'הפוע יד רַאפ ןחהענ קירבַאפ ןיא זומ יז

 רעד ןופ ןעגנוגידיילעב יד רהיא רַאפ ןעגָארטרעביא יא ...טכענ יד םהיא ןופ

 ,לעגיופ רעיירפ ַא זיא רע ! ? עטַאט ס'דניק םעד ,רע ןוא ...! יז רונ ...טלעוו

 טימ --- לַאג טימ לופ ,םזַאקרַאס טימ יז טכבַארט --- "טסילַאעדיא ַא ןַאמ ַא

 ןעדעימש טסייג ןעיירפ ןייז טינ ןעק רע ,"קינ'בעיל-עיירפ , א ןופ ןעּפיצנירּפ

 הנותח טנייה טהעג ןוא .,,! ? יירפ ...יירפ ןעבעיל רונ ןעק רע ...ןעטייק ןיא

 ....| ! ןישודק ןוא הּפוח ...טימ רערעדנַאנַא טימ ןעבָאה

 ייב ךיז טדניצ חומ רעד זַא ,יז טלהיפ קנַאדעג ןעטצע?ל ןעזעיד ייב

 יד ,ןעגָאטהעװ יד ןופ ?וק ן'פיוא ךיוה ןעיירש וצ יו ,טלהיפ יז ; ןָא רהיאי

 טנערב סָאװ ,רעייפ ןעשילעה םעד ןופ ,ןעצרַאה םענעסירוצ רהיא ןופ םירוסי

 וצ טינ ,ןעַּפיל ערהיא ףיונוצ יז טקירד ןעטפערק עלַא טיט .,.חומ רהיא ןיא

 יז ;ןעטכַארט וצ טינ ,דנעה עטלַאק עדייב טימ ּפָאק רהיא טקירד ; ןעיירש

 ...ךיז טעשטומ ןוא טכַארט ,רעבָא טכַארט

 טסַאה יז ...? דנַאטשרעּפ רהיא ? ןעגיוא ערהיא ןעוועג ןַאד ןענייז ואוו

 ..! ?ןעבעיל ױזַא טנעקעג ןַאד םהיא יז טָאה ױזַא יו ,דניצַא ױזַא םהיא ךָאד

 ,עמַאמ רעטלַא רהיא ןופ עבעיל יד ,הור יד יא : ןעבעגפיוא םהיא רַאפ סעלַא

 יז ןיא ןיילַא ...טיילסדנַאל ערהיא ןופ טקעּפסער םעד ,םיכורק רהיא עלַא ןופ

 ,רעטכעלש ,רעזייב ַא ,טלעוו ַא ןעטימ ןיא דניירפ ןהֶא ,דנעלע ,ןיילַא ,רעטציא

 ,עלייהטרוארָאפ טימ לופ ,טלעוו ַא ןעטימ ןיא --- ,תונמחר ןהָא ןוא ץרַאה ןהָא

 ...1 עדנַאש רהיא ןופ ןעכייצ סלַא דניק גידלושנוא סָאד טכארטעב סָאװ

 להומ ןיוש םהיא ןיא יז ,ונ ...! ? ױזַא יו ? סע רע ןעק ױזַא יוװ ,הֶא

 ,גידלוש ךאבענ דניק סָאד זיא סָאװ ? דניק סָאד רעבָא ...,ןעבעל גנוי רהיא

 זיא סָאד ...! ? על'הפוע ענירהָאי-ןייא ענידלושנוא יד ,גידלוש זיא סָאװ עלענע

 טשיוװ ןוא יז טעצּפעש -- "!ּפמול, ! דניק ןייז ,דניק ןייז ,דניק ןייז ךָאד

 ,ךיד סַאה ךיא יװ ,ףיד סַאה ךיא יו ,יוא ,ּפמול , --- ןעניוא יד לעכיט ַא טימ

 טנעקעג ךיד ךיא בָאה יוזא יו ,ןעבעיל טנעקעג ךיד ףךיא בָאה ױזַא יו

 | "...!ןעביולג

 -םעיט יד ןיא זיב טעטָאּפשרעּפ ,טכַאלענסיױא ,טנידיילעב ךיז טלהיפ יז

 רהיא ןופ ןעצכערק סָאד ,ךיז טכַאד ,טרעה יז ; המשנ רהיא ןופ שינעפעיט עטס

 ,..סופ ןערעווש ַא ןופ תונמחר ןהָא ,בָארג ןעטָארטוצ זיא סָאװ ,ץלָאטש-ןעיורפ
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 סע ןַא ,גירדעינ ױזַא ...גירדעינ ױזַא ,ןיילק ױזַא רָאפ ןיילַא ךיז טמוק יז ןוא

 יד ןיוש ָאטינ ,ארעיוו סיוא ...ןיילַא ךיז וצ לעקע ןַא רהיא ןיא ךיז טקעוורע

 ןוא שזַארוק גונעג טאהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,ארעיוו עצלַאטש עגידרעהירפ

 עלייהטרוארָאפ יד ןעגעג ּפָאק םענעביוהענפיוא ןַא טימ ןעטערטוצסיורַא הטומ

 סָאװ ,ןַאמ םעד קרַאּפ ןיא טעטרַאוװרע סָאװ ,ַארעיוו עזעיד ...טלעוו רעד ןופ

 ן'טימ טינ רעבָא ,ןעמַאנ ן'טימ ארעיו ענעי רונ ןיא ,ןעזָאלרעפ יז טָאה

 טינ לָאמניײק ךיז טלָאװ ַארעיוו ענעי ..,ץלָאטש םעד טימ טינ ,רעטקַארַאכ

 געילמ ַא יו טלעדנַאהעב יז טָאה סָאװ ,ןַאמ םעד וצ ךיז ןעדנעוו וצ ןעסָאלשעב

 -קעוַא ןוא טעקשטַאיּפרעּפ ,טייקסיז יד ןופ ךיז טניוזעגנָא : רעקוצ לעקיטש ַא

 ףיוא ןעמעלַא ןוא סעֶלַא ןופ רהעמ טסַאה יז ןעכלעוו ,ןַאמ םעד וצ ;  ןעפרָאװעג
 ...טלעוו רעד

 ןיימ בעילוצ רונ ,ןהעז םהיא ךיא ?יוו דניק ןיימ בעילוצ ,ןייג ,ןיינ

 ארעיוו עזעיד יוװ טָארוקא יז טכַארט --- "ןעטַאט ַא ןעבָאה זומ דניק ןיימ .דניק

 טלעטש יז ןוא ,לָאמַא ןופ ַארעיוװ ענעי ןענעג ןערעפטנערעפ טלָאװעג ךיז טלָאװ

 גנַאגניירַא םוצ ןעגיוא עצרַאװש עסיורג ערהיא טימ םוא ךיז טקוק ,בִא ךיז

 ,.,טינ טהענ רע ביוא ,קרַאּפ ןופ

 ...1 ? רע ןייז סע לָאז ...ןַאמ א סעּפע טהעג טרָאד

 ץעז א רהיא טוהט טולב סָאד ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ףיוא טרעטיצ יז

 עגידרעטניוו ערעטיב עזעיד ייב סייה ױזַא ,סייה רהיא טרעוו סע ,םינּפ ןיא

 רהיא ןיא ץרַאה סָאד ןוא ,ץיה ןופ טקיטשרעד ,ךיז טכוד ,טרעוו יז זַא ,טלעק

 ...! בא טינ טרָאד סע ךיז טסייר יו ,ךיז טלעּפַאצ ןוא טרעטיצ טסורב

 טעװ יז ,ןהעז טינ םהיא ןעק יז ,ןהעז טינ םהיא ?יוו יז ,ןיינ ,ןיינ

 רהיא זיא רע ...טדערעג טינ םהיא טימ בלַאה ַא ןוא רהָאי ַא ןיוש ! ןהעגקעווַא

 ,ןעגירעדעינרע טינ םהיא רַאפ ךיז טעוװ ..,םהיא טסַאה יז .,.דמערפ ,דמערפ

 ,עטדימשעגוצ א יו ,יז טחעטש ךָאד ...טינ ךיוא וליפא דניק סָאד בעילוצ

 רהיא זיא סָאװ ,סָאװטע ,בָא יז טלַאה סָאװטע ; טרָא ם'נופ טינ ךיז טרחיר
 ףיוא ןעגיוא ענעקָארשוצ עסיורג טימ טקוק ןוא טהעטש יז .,,רָאלק טינ ןיילַא
 רעכלעוו ףיוא ,עעלַא רעבלעז רעד טימ ןָא טרָאד ןופ טמוק סָאװ ,ןַאמ םענעי

 טמוק ןַאמ רעד רעטנהענ סָאװ ןוא .רעטנהענ ןוא רעטנהענ ץְלַא ,טהעטש יז

 טימ ןַאד ,טשימוצ רעהירפ -- ןעגיוא ערהיא ןעקוק שרעדנַא ץלַא ,רהיא וצ וצ
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 ...עטצַאלגענסיוא ,עסיורג רהעז ,עסיורג ,ןעקָארשוצ ,טשיוטטנע ןַאד ,הורנוא

 ...| רע טינ : יינראפ טהעג ןַאמ רעד

 טשרע טָאה סָאװ ,יז ,גידריווקרעמ .ּפָאק םעד גירדעינ רעטנורַא טזָאל יז

 זיא ,טמוק "רע, זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רהיא ןַא ,ןעפיױלטנַא טלָאװעג

 טינ זיא ,ןעגנַאגעגייברעפ זיא רעכלעוו ,ןַאמ רעד סָאװ ,טלעפייווצרעפ דנוצַא

 ..1 "רע,

 יד ןייא יז טלאה ןעטפערק עֶלַא טימ ,רהיא טשטעווקרעפ ץרַאה סָאד
 ....ןערהערט

 טינ טעװ רע, --- טלעפייווצרעפ יז טעצּפעש -- "ןעמוק טינ טעוװ רע,

 | *! ןעמוק

 '; א א

 ירד ןהעזעג םהיא טָאה יז יװ ,ןעניוא ערהיא רַאפ בא טציא טבעל רע

 טָאה ןעטַאנָאמ ראָאּפ א ןיוש ...טדיישוצ ךיז ןעבָאה ייז רעדייא ,טייצ עטצעל

 םהיא טָאה יז ,ןעצרַאה רהיא רעטנוא עבעיל ןופ טכורט יד טלהיפעג ןַאד יז

 סעּפע ךיז יז טָאה ,סנעטשרע ,םעד ןופ ןעלהעצרעד .טלָאװעג טינ ץְלַא רעבָא

 הרושב עזעיד זַא ,טסואוועג יז טָאה ,סנעטייווצ ; ןענָאז וצ םחיא טמהעשענ

 ןייק ןעבָאה טלָאװעג טינ טָאה רע ...םהענעגנַאנוא רהעז ןייז םחיא טעוו

 -וטשעג טָאה רע ,טעטיסרעווינוא םעד טנידנעעג טינ טָאה רע רעדייא ,רעדניק

 עלייוורעד .ןעגידנע טפרַאדעג רע טָאה םורַא רהָאי ַא ןיא .רעיאל ַא רַאפ טריד

 ןופ רהיא ןוא םהיא רַאפ ןעבעל ןעמערָא ןַא ףיוא טנעידרעפ ןַאד רע טָאה

 סע םהיא יז טָאה ךָאנ וצרעד .עכַארּפש רעשילגנע רעיז ןיא ןעדנוטש ןעבעג

 ןעוועג דימת רע זיא םישדח ראָאּפ עטצעל יד תמחמ ןעלהעצרעד טלָאװעג טינ

 -ניניילק עדעי רַאפ רהיא וצ ןעדנובעג ךיז טָאה ,זעוורענ ,טגערעגפיוא ,זייב

 ערעווש ַא םהיא זיא יז זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג ןעפָא רהיא טָאה ,טייק

 ַא, :רע טעשטרוב ,ךוב א טימ יז טפערט ןוא םייהַא רע טמוק ...טסַאל

 ןייז "!ןעזעל וצ רהיא טלהעפ ןענַאמָאר רונ ,וינעווע עטפניפ ןופ עמַאד

 "רעפ וצ ךיז טערַאטס ,רעבָא ךיז טשרעהעב יז ...ףיוא יז טנער ןעשטרוב

 טייברַא רע סָאװ ,םעד טימ ,טײקבָארג ןייז ,סעכ ןייז ןעצרַאה ןיא ןערעפטנע

 רע סָאװ ,םעד טימ וצ ,טעטיסרעווינוא ןיא ,ןעדנוטש יד ףיוא רעווש ױזַא

 םעדכָאנ ,סיפָא ןַא היוא ןעלטימ ןעגירק וצ ואוו ,גרָאז ,שינעהערדּפָאק טָאה
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 ןייז ןופ סָאּפש ַא ןעכַאמ וצ ךיז טעראטס יז ,..סרוק ןייז ןעגידנע טעוװ רע יו

 : גנוקרעמעב רעבָארג

 ,ןַאמָאר ןייק טינ ךָאד זעל ךיא , --- לעכיימש ַא טימ יז טכַאמ --- "טשימ,

 ןופ "טפַאשלעזעג רעד ןיא רענלעצנייא רעד, : ךוב ןעטסנרע ןַא ךָאד זעל ךיא

 ."רענריטש סקַאמ

 -רוב --- ,'ךיוא ךוב םעד ןהָא עקפָאזָאליפ גונעג ,ךיז טכַאד ,טזיב וד,

 רחיא ףיוא טקוק ,ןעזָאלבעגנָא שיט םייב ךיז טצעז ,זָאנ ן'רעטנוא רע טעשט

 יד ...טייהיירפ עיירפ יד , : ץרַאה טימ רעטייוו טעשטרוב ןוא טייז רעד ןופ

 טגעל ,זעוורענ ,דנעסייב ךיז רע טכַאלוצ } אֹכ ! אכ !ַאכ ...! טייהיירפ עיירפ

 ןעשיווצ פאק םעד ןיירא טמהענ ,שיט ןָא סנעגיובנעלע עדייב טימ ןָא ךיז

 טייהנעדעירפוצנוא ןופ קורדסיוא ןַא טימ ןעניוװשנַא טרעוו ןוא דנעה עדייב

 ,םינּפ ן'םיוא סעכ ןוא

 ןייֵלַא ךיז טצעז ,שיט םוצ ןעסע סָאד םהיא טגנַאלרעד ,ךיז טשרעהעב יז

 ,סניסיב יד ךיג ףיוא טננילש ,סעכ טימ טסע רע ..,טסע ןוא שיט םייב ךיוא

 ףאד ,זעוורענ םעד ןופ טרעוו יז ...טגייווש ןוא ּפוז ןעסייה םעד ךיג ףיוא טּפוז

 | .ךיוא רעטציא ךיז יז טשרעהעב

 --- ֿלעכיימש םענעגנואווצעג ַא טימ יז טכַאמ --- .אשימ ,עילָאװַאּפ ,

 יי! בא טינ ךיז הירב,

 פעסיב א זיא סָאד , :רעלעט ןיא לעפעל יד סעכ טימ ףרָאװ ַא טוחט רע

 טינ ליומ ןיא סָאד ןעק ןעמ , -- סיוא רע טיירש -- "ץלַאז ןהָא רעסַאװ

 | .שיט ןופ ףיוא טהעטש ןוא -- "! ןעמהעגנ

 ץימש ַא טוחט יז .ךיוא דלודעג רהיא רַאפ וליפא ,לעיפוצ ןיוש זיא סָאד

 םינּפ םענעדנוצעגנא ןַא טימ שיט ןופ ףיוא ךיוא טהעטש ,רעלעט ןיא לעפעל יד

 .ןעניוא עדנעצשילב טימ ןוא

 טזיב וד, --- ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ סיוא יז טיירש -- "ַאשימ,

 טינ טלעפעג ריד זַא ...ןעדייל טינ סָאד ?יוװ ךיא ..,טָאּפסעד רעטפַאהּפעקע ןַא

 ױזַא ןעװעדנַאמָאק רעבָא ,וינעווע עטפניפ ןופ ןיכעק ַא ךיז םהענ ,ןעכאק ןיימ

 ".,.ןעביולרע טינ ריד ךיא לע רימ טימ

 סיוא רע טיירש -- "? אה ,טָאּפסעד ,ןעװעדנַאמָאק ,ןעװעדנַאמָאק

 יד סיוא רע טהיצ -- ןעו-עדדנַאמדָאק --- ?לוק ןיא לַאג טימ ,ךילטפַאשנעדייל

 ךָאנ סָאװ, סָאה אזַא טימ רהיא ףיוא ייברעד ןעקוק ןעגיוא ענייז ןוא רעטרעוו
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 "קעסינָאק טינ ןיב ךיא ? ַאה ,ןעגָאז רימ וטסעוװ ןעזַארפ עניוה ַא רַאפ סעּפע

 -לַאװעגרעפ טייהיירפ עיירפ עגילייה יד ? ןַאריט ַא ןיב ךיא ? ַאה ,טנ-נ-עוו

 סַאה ךיא יו ,ױּפּפ ,ןעזַארּפ ענהעש יד ,ןעזַארפ יד ...9 אה ,ױזַא ,ךיא עוועד

 "סיוא ייז טָאה סָאװ ,רעד ןעזַארפ ענהעש עזעיד ףיוא ןעגנעה ךיז לָאז !ייז

 *..! טכַארטעג

 טיג --- "ןעזַארפ ריד ייב יז ןענייז ,רעטרעוו עזעיד טינ טסהעטשרעפ וד,

 ...ןעקור ן'טימ םהיא וצ ךיז טלעטש ןוא ךָאטש ַא םהיא יז

 שינרעטיב טימ רעטנוא רע טּפַאכ -- "? וד ? אה ,ייז טסהעטשרעפ וד ,

 "? ןעזַארפ יד ץוח וטסנעק סָאװ ,וטסהעטשרעפ סאו; ---

 רהעק ַא םהיא וצ ךיז יז טוהט --- "ריד ןופ רהעמ העטשרעפ ךיא ,

 ןעזעלעג רהעמ בָאה ךיא ,ריד ןופ טנערעלעג רהעמ בָאה ךיא , -- טגערעגפיוא

 וטסָאה סָאװ ..,םויזַאנמיג ַא טגידנעעג דנַאלסור ןיא בָאה ךיא ...ריד ןופ

 ןערעוו ָאד ןעק רעטסוש רעדעי ,וד רעיִאל רענַאקירעמַא ? ואוו ? טנערעלעג

 . 1 רעיִאל ַא

 ןעוו ,טכער טָאה עמַאמ ןיימ זַא ,ךָאד ךיא גָאז , : רעטיב ךיז טכַאלוצ רע

 וד ...גנוי רעבָארג ַא ןיב ךיא ...רימ רַאפ בייוו ןייק טינ טזיב וד זַא ,טנָאז יז

 "רָאק וד ןוא ...ןעגנוי עבָארג עלַא סָאװ ןעסע ליוו ךיא ...טעדליבעג ױזַא טזיב

 ...קניס םעד ןופ רעסאוו עגיטָאלב טימ ןוא ןעזַארפ ענהעש טימ ךימ טסעמ

 ...םכערעג עקַאט זיא עמַאמ ןיימ ,ראָאּפ ןייק טינ ןענייז רימ

 סָאװ רַאפ ,ךימ טליש יז זַא ,טכערעג ךיוא רשפא זיא עמַאמ ןיימ ןוא,

 ..יעמיטש ןיא ןערהערט טימ יז טגָאז --- "ןעמוקעגנעמַאזוצ ריד טימ ןיב ךיא

 "? ןעבעל קעװַא רימ טימ עקאט וטזיב סָאװרַאפ ,ונ,

 רעכילרהע ןַא טזיב וד זַא ,טביולגעג עקַאט ךיא בָאה סָאװרַאפ ,אי,

 ,עגַארפ ַא טימ ןָאט ןיא םהיא יז טרעפטנע --- "? שנעמ

 רהיא טכעטש טרָאװ סעדעי ,רעטרעוו ענייז העוו יוזַא רהיא ןעוהט סע

 יז טייז ,ָאטינ רהֶאי ןייק ךָאד זיא סע ...סרעסעמ עפרַאש טימ יװ ,ץרַאה

 ,רעטציא ךיז טנַאמרעד יז ...רהעמ טינ יז רע טבעיל עשז- ןיוש .....יורפ ןייז זיא

 ...טלהיפעג רהיא ןוא םהיא ןעשיווצ סענעצס ענױזַא ייב טסלָאמַאד טָאה יז יו

 טסלָאמַאד טָאה יז ...טייצ רענעי ןופ ןעדייל יד רעביא רעדעיוו יז טבעל טצעי

 ןַאד רהיא רַאפ טָאה עמַאמ רהיא ..קערש ַאזַא ,ארומ ַאזַא טלהיפעג

 טצענרעפ םינּפ ַא טימ ,דנעה ענעכארברעּפ טימ ,עמַאמ עטלא רהיא ,טבעלעגבָא
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 ךיא בָאה ,ַאה , : רעמָאי רהיא טרעהעג ןַאד יז טָאה רָאלק ןוא ,ןערהערט טימ

 ,וד עצינבוילֶאּפ עגיד'ךשוח ,ןעביירטסױרַא ךיד טעוװ רע זַא ,טנָאזעג טינ ריד

 עטנַאקעב ערעדנַא ךָאנ ן'עמאמ יד ץוח ,בָא ןַאד רהיא רַאפ ןעבעל סע "? ַאה

 רעייז טהעז ,ךיז ןעצּפעש רעייז טרעה יז ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעשנעמ

 -ןעגיוא רעייז ,יז טהעז רעטכעלעג ןעשיניצ רעייז ,לעכיימש ןעכילטכערעפ

 ן'םיוא נירעיורט ױזַא ,רעטיב ױזַא ןַאד רהיא טרעוו סע ןוא ...יז טהעז ןעקניוו

 : גָאטהעוװ טימ סױרַא ןַאד רהיא ייב ךיז טסייר סע זַא ,ןעצרַאה

 וטסעשטומ סָאװרַאפ ...? סיוא ןעצנַאג ןיא ןיוש ? סיוא ןיוש ,ַאשימ ,

 ,ןעשטומ יוזא ךימ טסלאז וד זַא ,ןייא סָאד ריד טדער עמַאמ ןייד ...? ױזַא ךימ

 ".,,? סָאװרַאפ : גָאז ? ןעסערעד ױזַא ריד בָאה ךיא וצ

 ןוא דנַאה ן'טימ ךַאמ ַא טוהט ,סורדרעפ טימ רע טרעפטנע -- "! ךע,

 | ,..בוטש ןופ םיױרַא טפיול

 ,נָאטהעװ טימ יז טכַארט ,ענעצס יד ףיוא רעטציא ךיז טנַאמרעד ןוא

 ליוז רע זַא ,ןענַאטשרעּפ טינ ןיוש טסלָאמַאד יז טָאה ױזַא יו ,סורדרעפ טימ

 ךיז טלהיפ יז ןוא ,רהיא וצ ךיז רע טדניב רַאפרעד זַא ,ןערעוו רוטּפ רהיא ןופ

 ייב ןַאד טָאה יז ןעכלעוו טימ ,ןָאט ןעגידנעטעב ,ןעכייוו םעד ןופ טגידיילעב

 ...יז טעשטומ רע סָאװרַאפ ,טגערפעג םהיא

 : טוג רהיא טימ םיצולּפ רע טרעוו ,ןעפָאלש ןהענ ן'רַאפ ,טכַאניײיב

 טנַאמרעד יז ...יז טעצשסַאל ,יז טשוק ,טייקבָארג ןייז רַאפ ךיז טרעפטנערעפ

 טגָאז טונימ רענעּפָא ןַא ןיא לָאמנייא ןוא .לעקע טימ םעד ףיוא רעטציא ךיז

 *..,רעדניק יו טלעדנַאהעג ןעבָאה רימ ,ַארעיוו ,וטסייוו, : רהיא וצ רע

 "? ַאשימ ,וטסניימ סָאװ,

 -רעפ ,עירָאעהט ןיא ...יירפ ןעמוקעגנעמַאזוצ ןענייז רימ סָאװ ,סָאד טָא,

 -ערעצ עלַא יד סָאװ-וצ עקַאט ...ןהעש ץנַאג עקַאט סָאד זיא ,ףימ וטסהעטש

 עבעיל יד ןייא טלַאה סָאװ ,רעייפ סָאד טינ ןענייז סעינָאמערעצ יד ? סעינָאמ

 טלהיפ סע ...עקיטקַארּפ רעד ןיא ,ךָאד ןוא ...! תמא עקַאט ,רעטעּפש ףיוא סייה

 ןיא ןעבילברעפ זיא סעּפע ...ןעהטַארייה רעזנוא ןיא טייקטסופ ַא סעּפע ךיז

 ,סעּפע טלהעפ סע ...ןעמוקנעמאזוצ רעזנוא ךָאנ עלעקניוו עטסוּפ ַא ןעצרַאה

 ...טצפיז ןוא "טלהעפ סע , םעד קרַאטש טנַאטעב ,רע טגָאז -- "...! טלהעפ סע

 טרָאװ סָאד טכיורבעג רע סָאװ ,העוו קראטש ,העוו רהיא טוהט סע

 רע יוװ ױזַא ,רהיא טגנילק סע ,"ןעהטארייה , טָאטשנָא "ןעמוקעגנעמַאזוצ,

'. 
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 ןעבָאה עמַאמ ןייז ןוא עמַאמ רהיא זַא ,סינערעהוצנָא ןעבענעג רהיא טלָאװ

 ַא טימ םהיא טרעפטנע יז ןוא "עצינבויִלֶאּפ , רהיא ןעפור ייז ןעוו ,טכער

 :לעכיימש ןעטכַאמענ

 טצעי ךָאנ וטסנעק רַאלָאד ראָאּפ ַא רַאפ ...ךָאנ טבע? דנערווער רעד,

 .יןעצרַאה ןע'רשכ ןייד ןופ עלעקניוו ןעטסוּפ םעד ןעּפָאטשרעּפ םהיא טימ ךיוא

 "? טינ ךיז טסמהעש וד ןוא ,ַאשימ ,ךַא

 .טביילב ,עקצעטפאק יד םיוא יז טוהט ,םהיא סָאד טגָאז יז תעשב ןוא

 רעד ןוא םעזוב ןעלופ ,סמערָא עסייוו ,עדנור יד טימ ,טעסרָאק ןיא ןהעטש

 יז טשוק ,שנעמ רעדנַא ןַא םיצולּפ טרעוו ַאשימ ןוא ,זלַאה רעטרַאצ רעסייוו

 "ייה סָאד זַא ; טניימעג טשינ רָאג טָאה רע זַא ,יז טרעכיזרעפ ,יז טזלַאה ןוא

 םענעטירשעגטרָאפ ַא רַאפ ךילרעכעל עקַאט ןיא סעינָאמערעצ טימ ןעהטַאר

 ...! ַאשימ רענעטירשעגטרָאפ רעד רעדעיוו --- שירָאנרַאב טעמב ,ןעשנעמ

 ייז ןעשיווצ זיא סָאװ ענעצס עטצעל יד ףיוא רָאלק ךיז טנַאמרעד יז

 -סגנילהירפ יד .טוג טינ ךיז טלהיפ ,עפָאז רעד ףיוא טנעיל יז ...ןעמוקעגרָאפ

 ןעבענ ...טכיל רעמערַאװ טימ ךַאד עמַאס ן'רעטנוא רעמיצ םעד ןָא טליפ ןנוז

 גיטליגכיילג טינ זיא ,סייוו יז יו ,רעכלעוו ,יקסלָאקָאס דניירפ רהיא טציז רהיא

 סָאה רע סָאװ ,ךוב ַא ,טכַארבעג רהיא רע טָאה ךוב ןעשיסור ַא ...רהיא וצ

 רעדנַאנַא .ףוב םעד ןעגעוו רהיא וצ טדער רע ,דנַאלסור ןומ ןעגָארקעג גנַאל טינ

 ,םהענעגנַא ץנַאג ןעוועג רוטַארעטיל ןעגעוו ןעדער ןייז רהיא טלָאװ טייצ

 . יז טכַארט ןעצרַאה ןיא ןוא ,זעוורענ רהעז ןעדער ןייז יז טכַאמ רעבָא טצעי

 רעביא טצעי יז ליוו ןהעגקעוװַא לָאז רע זַא "? ןהעגקעװַא רע טעוו ןעוו ,דלאווג,

 יז ןוא ןָארטיצ ןָאהט גיוז ַא רהיא ךיז טליוו ,סנעטשיע : ןעכַאזרוא ייווצ

 ַא יירד דלַאב זיא ,סנעטייווצ ...ָאד זיא רע ןעוו ,ןָאהט וצ סע ךיז טמהעש

 טָאה .רעכלעוו ,ַאשימ ,טעטיסרעווינוא ןופ ןעמוקנָא ףרַאד אשימ ןוא רענייז

 טינ םייוו יז ,יקסלָאקָאס ,םהיא ןעגָארקעג דנייפ טייצ רעטצעל רעד רַאֿפ

 ...םָאוורַאפ

 ןעזייב םעד טקרעמעב יז ...ָאד ךָאנ זיא יקסלָאקָאס ,ןירַא טמוק ַאשימ

 רעטצעל רעד .יקסלָאקָאס ףיוא ןעבענעג קוק ַא טָאה ַאשימ ןעכלעוו טימ ,סילב

 םהיא טרעפטנע ַאשימ .דנַאה יד גידנעקירד ,םהיא טסיוו ,ףיוא ךיז טביוה

 ,לחוטש ַא ףיוא טוה םעד ןָאהטעג ףרָאװ ַא ,ןוא ?עכיימש ןעטכַאמעג ַא טימ

 ןוא סעב ןיא זיא רע ןעוו ,זיא רעגייטש ןייז יו ,דנַאו ץ'פיוא קילב ַא רע טוהט
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 וד ,ַארעיוװ ,זיא סָאװ, : עמיטש ןיא גנוגערפיוא רעטקיטשרעפ טימ טנערפ

 *? ןעדנוטש ןהעציירד ןייק ןעפָאלשעג טינ טנייה ךָאנ טסָאה

 ךיז טכַאלוצ ,יז ,טרעפטנע --- "ןעדנוטש גיצנאווצ ןוא ףניפ טסניימ וד,

 ַאשימ זא ,קורדנייא םעד ןיקסלָאקַָאס ףיוא ןעכַאמ גידנעלעוו ,ןעגנואווצעג

 טהעטש יז ןוא --- ןעסַאּפש וצ רונ טניימעג רעטרעוו עבָארג ענייז טימ טָאה

 ןוא קנַארק ןיב ףיא ,גנוי רעבָארג רעד , : יז טכַארט רעבָא ןעצרַאה ןיא .ףיוא

 ...ךֶאנ ךימ רע טגידיילעב ,זיא רימ טימ סָאװ ,ךיז ןעגידנוקרע וצ טָאטשנָא ,רע

 ײ...טּפָאטשעגנָא טינ ךָאנ זיא ענייז עקשיק יר
 ..יקסלָאקָאס ןייֹרַא טפרַאװ -- "טונ טינ ךיז טלהיפ יז,

 ,זעוורענ אשימ טרעפטנע -- "טלהיפ יז סָאװ סעלַא רעבָא טסייוו רהיא

 רע טדער ,דנַאװ ן'פיוא ןעניוא יד טרחעקענבָא ןוא ךיילנ רעבָא ךיז טּפַאכרעפ

 -טסעד ןופ .טוג טינ ךיוא ךיז ?היפ ךיא ןוא , ; םעחטָא ןייא ןיא ,קענש סױרַא

 "...ןענעוו

 ...ליטש טביילב רע

 רעטקיטשרעפ טימ יז טגָאז -- ?ריד ט'שלח עלעצרעה סָאד ,ַאשימ ,

 "...שיט םוצ גנַאלרעד ךיא ,ךיז ץעז --- עמיטש ןיא עינָאריא

 .טוה םעד טמהענ יקסלָאקָאס

 "זנוא טימ טסע ,טרַאװ ? יקסלָאקָאס רעטסימ ,קעוװַא ןיוש טחעג רהיא;,

 : םהיא ייב ךיז יז טעב רעבָא ןעצראה ןיא ,םהיא וצ ךיז יז טעדנעוו ---

 ,ךָאד טהעז רהיא םירָאװ ,טינ טביילב ,רעקנירעייהט ,יקסלָאקָאס רעטסימ ,

 "...! זיא סָאד שנעמ ַא רַאפ סָאװ

 -ענםיוא ןַא טימ ן'אשימ וצ ךיז יז טעדנעוו ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע זַא

 : ןָאט ןעטגער

 -יילעב ןעגַאװ טינ ךימ ןטסלָאז ןעשנעמ רַאפ ,ךיד טעב ךיא ,אשימ,

 *...ןעגיד

 רע טהעג סָאװ .ןעדייל טינ םהיא ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא,

 ,זייב רע טרעפטנע --- "? רעהַא

 וצ טינ רימ טכער ןייק טסָאה וד ...ריד וצ טינ ןוא רימ וצ טמוק רע,

 ",זיוה ןיימ ןיא טינ ןעמעוו .ןוא ןעמהענוצ לָאז ךיא ןעמעוו ,ןעגָאז

 דוצ --- ַאכדַאכדַאכ ! טייהיירפ עיירפ יד ,ןעסענרעפ רָאנ בָאה ךיא ,אח,
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 ןעבענ רע ןוא עּפָאז רעד ףיוא טיײרּפשוצ טגעיל --- דנעסייב ךיז רע טכַאל

 "! ןהעז טפרַאדעג סָאד טָאה עמַאמ ןיימ ...רהיא

 טדניצ םינּפ רעד ,ןעגיוא עטצָאלגעגסיוא ,עסיורג טימ ןָא םהיא טקוק יז

 ןעגידרעטיצ ַא טימ ליטש םהיא טגערפ יז ןוא רעייפ ַא יו ,ןָא רהיא ייב ךיז

 : לוק

 "ָל םעד טימ וטסניימ סָאװ ,אשימ,
 ריד וצ :ןעּפָא ןעדייר ריד טימ ליוװ ךיא ...ןיימ ךיא ...ןיימ ךיא,

 -רעפ ,יורפ ַא וצ ןעהעג רענעמ זַא ?ייוו ...רענעמ ןייק ןהעג טינ ןעפרַאד

 טלעוו יד טדער ,ןעיורפ עלא יו ,טעהטַארייחרעפ זיא סָאװ ,ךימ וטסהעטש

 ךיא ןוא ...טלעוו יד טדער ,וד יו ,יורפ ַא ןעכוזעב רענעמ זַא ,רעבָא ...טיג

 ךיא ,ףימ וטסהעטשרעפ ..,וד זַא ...ךיא זַא ,ןעדייר לָאז טלעוו יד זַא ,טינ ?יוו

 ;טלעוו רענעטירשעגטרָאפ-טינ רעד ןיא טפנוקוצ ַא ןעגעוו ןעטכארט ךָאנ ףרַאד

 ,םעד ןופ ןעצנַאג ןיא בא טגנעה ערעירַאק עצנַאג ןיימ ןוא גנוי ךָאנ ןיב ךיא

 ".ןעדייר רימ ןופ טעוו טלעוו יד סָאוװ

 ןיא ....רעטרעוו ענייז ןופ רהיא ייב ןָא ךיז טדניצ חומ רעד זַא טלהיפ יז

 יז "!טפוש ,ץעילרָאּפ , : עמיטש עטלעפייווצרעפ ַא ךיז טסייר המשנ רהיא

 ,טינ סָאד םהיא טגָאז יז ,ךיז יז טשרעהעב דלַאװעג טימ ,רעבָא ךיז טשרעהעב

 ,ףילקערש ױזַא זיא ,טגָאזעג רהיא טצעי טָאה רע סָאװ ,סָאד זַא ,טלהיפ יז ?ייוו

 *ץעילדָאּפ , טרָאװ םעד טימ רונ םעד ףיוא ןערעפטנע וצ זַא ,ךילדנעש ױזַא

 טכַאלוצ ,ךיז יז טכַאלוצ םעד טָאטשוא ...רעפטנע רעכַאווש רהעז ,,רהעז ַא זיא

 ן'רעביא טפיול ..,ןעכַאל טרעהעג טינ לָאמנייק ךָאנ יז טָאה רע יוװ ,ױזַא ךיז

 טכַאל ,לוק ן'פיוא טכַאל ןוא טסורב ן'רַאפ דנעה עדייב טימ ךיז טלַאה ,רעמיצ

 טכַאל ,ענעקָארשוצ ,עסיורג ןעגיוא יד ןוא ,רעייפ קיטש ַא זיא םינּפ רעד ןוא

 ....ןערהערט ןעקיטש זלַאה ןיא ןוא

 וצ טפיול ,ךיז ןופ בא םהיא טסיוטש יז ,דנַאה ן'רַאפ ןָא יז טּפַאכ רע

 רעטכעלעג רעד ןוא טכַאל ,ןעשיק ןיא םינּפ ן'טימ ךיז טמרַאװ ,עפָאז רעד וצ

 ,ןעשיק ןיא טקיטשרעד טרעוו רעכלעוו ,ןייוועג ַא ןופ ןעסירענרעביא טרעוו

 ...רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצ יז ןוא

 -- ןעגָאמ ןעטרעגנוהעגסיוא ןייד רַאפ רעניד רערעייהט ַא ריד זיא טָא;

 ,ונ --- ךיז וצ ןעֶמּוקעג לעסיב ַא זיא יז ןעוו ,לוק ןעטנערעגפיוא ןייז יז טרעה

 ,..ןעגנעה ךיז געמ ךיא זַא ,טכערעג עקַאט זיא עמַאמ ןיימ ,ךיא בָאה םייח א
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 רעדָא ? יז ןוא ,ןעסע ?יוו ךיא ! ןעדייר וצ סָאװ ָאטינ ,טמפנוקוצ ענהעש ַא

 ".,,ונ ,ונ ! עקירעטסיה : טכירעג עיינ ַא טינ זַא ,טריכָאזַאליפ יז

 טרער ןוא לעסקַא ן'רַאפ ןָא יז טמהענ ,רהיא וצ וצ רע טהעג םיצולּפ

 : ןעכייוו ַא רהעז טימ .ןָאט רעדנַא ןַא רָאג טימ סױדַא

 "...ןעסע ביג ,ונ ,ונ ..,טניימעג טינ רָאנ ךָאד בָאה ךיא ,ַאקשטָארעיװ ,ונ,

 ןעבָארגעגנייא םינּפ ן'טימ ,רעהירפ יו טנעיל ,טרָא ןופ טינ ךיז טרהיר יז

 םהיא ןעק יז .ףיוא רעקרַאטש ךָאנ טצעי יז טנער ןָאט רעכייוו ןייז .ןעשיק ןיא

 ץנַאג םהיא רע טכיורבעג ןעפָאלש ןוא ןעסע םייב : ןָאט ןעכייוו םעד טָא ,טוג

 ףיוא טקוק ,ףיוא טהעטש יז ...ןעשיק ןופ יז רע טסייר טלַאװעג טימ .,.טפָא

 רעלעט טרָאד ןופ סױרַא טגָארט ,ךיק ןיא נידנעגייווש ןיירא טהעג ,טינ םהיא

 ןייֵלַא ןוא ןעסע סָאד םהיא יז טגנַאלרעד ןַאד ...שיט ן'פיוא טלעטשוצ ןוא

 טצעי ליוו יז ...םינּפ םעד ןעשַאוונייא ךיז טמהענ ןוא ךיק ןיא ןיירַא יז טהעג

 יז סייוו ? ןיהואוו ...בוטש ןיא םהיא טימ ןעביילב וצ טינ םוא ,ןהענקעוַא

 ענייז ךָאנ ןָאהט טצעי יז זומ סעּפע ןזַא ,יז טלהיפ טּפיוהרעביא ...טינ ךָאנ

 טלָאװ עמַאמ יד ןעוו ...טינ ךיוא ךָאנ יז סייוו סָאד ? סָאװ .דייר עשיטניה

 ןיא ,טצעי רעבָא ...ןעגנַאגעג ן'עמאמ רעד וצ יז טלָאװ ,רהיא טימ טוג ןעוועג

 ןעטייברַא קירבַאפ ןיא ...? ןעצרַאה ן'רעטנוא דניק ן'טימ ,ןעדנעטשמוא עזעיד

 ,ךיק ןיא ןיירַא רע טמוק ,ױזַא טכַארט יז זַא ןוא ...? ריטרַאװק ַא ןעגניד ןוא

 ןוא ,םינּפ ןעכערפ ,ךיז טכַאד רהיא יוװ ןוא ,ןעדנעלהַארטש ַא טימ ,גידנעייק

 : ךייוו רהעז רהיא וצ טכַאמ רע

 טינ קוק ..לעקיטנַא ןַא רָאנ זיא ןעסע עניטנייה סָאד ,ַאקשטָארעיװ,

 יז ליו רע ןוא "! סניימ קישטנָאדיּפוק ,אקשטָארעיװ ,רימ ףיוא זייב ױזַא

 ....ןעשוק

 ןוא ,סױרַא יז טעצּפעש -- *! טינ טגַאװ , ; םהיא ןופ בא טגנירּפש יז

 ,גנוגערפיוא ןופ םעהטָא רעד רהיא טּפַאכרעּפ סע

 *? ןעד רעוו ,ןעשוק וצ ריד ןענַאו טינ לָאז ךיא ,טסייה סָאװ,

 ,סַאה טימ יז טרעפטנע --- "ךייא סָאה ךיא ,רהיא טינ,

 ליוו ,ךיז טכַאלוצ ,ןוא --- "! טינ סע טסניימ וד --- רע טכַאמ -- שטעה,

 | .ןעמהענמורַא רעדעיוו יז רע

 .ךיז ןופ בא םהיא טסיוטש יז

 טכארעפ ךיא םירָאוװו ,רימ וצ ןעכירק טינ טצעי רעסעב טלָאז רהיא
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 יו םערכָאנ ..,רימ וצ ןעכירק טצעי רהיא טנעק ןעגיוא ערע'סָאװ טימ .ךייא

 *,,? רימ ףיוא טקוק רהיא יו ,ןעזעיװעגסױרַא טנייה טָאה רחיא

 ַא טימ רע טרעפטנע --- ?אקשטארעיװ ,ןעגיוא יד טימ טינ ךירק ךיא,

 | | .ץטיוו

 ..,? טצעי ןוא ךיז ןעסעגעגנָא ...היח ַא יו ,רחעמ טינ ,היח ַא טייז רחיא;

 ױזַא ןעפאשעג ךייא רַאפ םינּפה זיא יורפ יד ,טייז רחיא סָאװ רעיהט דליוו

 ! רהעמ טינ ןוא ךייא ןעניטעזוצנָא רונ ,שיילפ יוװ ,טיורב יו

 ָאד זיא עיפָאזָאליפ רַאפ ...ַאקשטָארעיװ ,עיפָאזָאלימ רַאפ טינ סיוועג ,

 ןיא יז לייוו ,נעיל ךיא בָאה רעבָא יורפ יד ; דנייפ בָאה ךיא עכלעוו ,רעכיב

 ...ךוב שִיפָאזָאליפ ןייק טינ

 טנערעגפיוא יו זַא ,ענימ ַאזַא טימ ,ןָאט ןעשימָאק אזא ןיא סע טגָאז רע

 םעד בָא טרהעק יז ןוא ךיז ןיא ךיז יז טכַאלוצ ,ןעוועג טינ טשרע טָא זיא יז

 יז טלעדיז ,"עטַאמש , ..,טייקכאווש רהיא ןענרָאברעּפ וצ םוא ,םהיא ןופ ּפָאק

 ןּוא סעכ ןענידרעהירפ םעד םהיא ףיוא ןעטלַאהנָא ליוו ,ןעצרַאה ןיא ןיילַא ךיז

 ..,טינ ןעק

 ,רעכייוו לעיפ יז טנָאז --- "לעגניא א טייז רהיא ,

 טרעפטנע -- "טינ ךיא ןיב לעדיימ ןייק ,אקשטָארעיוװ ,ךילריטַאנ ,ונ

 ךיז טלעטש ,טייז ערעדנַא יד ףיוא רעביא טהעג .ןָאט ןעשימָאק ןייז ןיא רע

 ..ןעניוא ענידעכַאל ערטיכ טימ רהיא ףיוא טקוק ןוא ?יפָארּפ ןיא רהיא

 ך.וה ןעכָאלוצ-וצ טינ ךיז םוא ,ןעקור ן'טימ םהיא וצ םוא ךיז טרהעק יז

 ,.,לוק ן'םיוא

 ענעדעירפוצנוא ןַא ךיז טרעהרעד ןעצרַאה רהיא ןופ רענָא עלעקניוו א ןופ

 טעצּפעש ,"עטַאמש , .טייסכאווש רהיא ןעגעג טריטסעטָארּפ עכלעוו ,עמיטש

 טלעטשעגסיוא ריד טָאה רע, --- עמיטש ענעגרָאברעּפ יד עלעקניוו םענעי ןופ

 *? ץלָאטש ןייד זיא ואוו .ןעגנוגידיילעב עלַא טסעגרעפ וד ןוא רענניפ ַא

 ױזַא טייז רהיא זַא ,טקעמשעג רהעז ךייא ןעסע סָאד טָאה ,חעז ךיא יו

 -- ; טגערעגפיוא ןיוש םעד ייב טכַארט ןוא יז טגָאז --- "טנעלעגפיוא טוג

 | ."טינ רע טגערפ ,טינ סע ךיא סָאװ ראפ ןוא,

 ףיוא ךיא ןיב טצעי טָא ,,,טוג סעלַא רימ טקעמש ,גירעגנוה ןיב ךיא זַא,

 * אקשטָארעיוװ ...גירעגנוה
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.- 

 ,ןעגיוא עדנעצשילב טימ ,םעהטָא ןעסייה ַא טימ רהיא וצ וצ טערט רע

 ,דנעה עגידוז טימ עילַאט םייב יז גידנעּפַאכנָא

 ײ.,,4 ונ ,ַאקשטָארעיװ,

 םעהטָא רענידוז ,רעסייה ןייז ןוא ןערהיא וצ םינּפ ןייז וצ טקירד רע

 ..לעקע ןעפעיט ַא טצעי רהיא ןיא טקעוורע

 ,סיורַא םהיא ןופ ךיז טסייר יז

 טָאה סרעייא .,? טצעי ךָאנ רהיא טליוו סָאד --- סיוא יז טיירש -- היח,

 "1 היח רעד טימ ,ןעבָאה ךָאנ םהיא טימ דניק ַא ...ןָאהטעגבָא ןיוש ךָאד רהיא

 טָאה יז סָאװ ,םעד רַאפ ןיילַא ךיז יז טקערשרעד ,סע טגָאזעגסױרַא ןוא

 -ירעגסיורַא רהיא ייב ךיז טָאה טעטרַאװרענוא ,םיצולּפ ױזַא ....טגָאזעגסױרַא

 טרעוו יז ןוא ..,דוסב ןעטלַאהעג םהיא ןופ ןעכָאװ טייז טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעס

 ...םהיא רַאפ טמהעשעג ךיז טלָאװ יז יו ױזַא ,ןעניוא יד בָארַא טזָאל ,טיור

 -רעפ רע טכַאמ -- "ןעבָאה טינ דניק ןייק וטסעוו רימ ןופ ,השקשינ,

 ,ארעיוװ, :ןעגיוא עדנעצשילב טימ רהיא וצ וצ רעדעיוװ טערט ןוא טקיטש

 עמיטש עבילטפַאשנעדייל ןייז ןוא רהיא ייב ךיז רע טעב --- "ַאקשטָארעיװ

 .גירעזייה טגנילק

 .שיטסַאקרַאס לעכיימש ןוא רעטניהַא םהיא ןופ בא טערט יז

 ײ,9 ןיוש ןיב ךיא זַא ןוא ...טינ ךייא ןופ ךילריטאנ,

 ,טסיירד ץנאנ טינ ןָא םהיא טקוק ןוא רעטיור ךָאנ טרעוו יז

 : טשימוצ טגערפ ןוא טרעדנואוורעפ ןָא יז טקוק ,בָא ךיז טלעטש רע
 "? וטסניימ סָאװ,

 יד ןיא ףךיילנ ןיוש םהיא טקוק ןוא ליטש סױרַא יז טדער -- ןיימ ךיא,

 ןעמעוו טימ ,םענייא ךָאנ ןעבָאה ןיוש לע ךיא ..,זַא ,ןיימ ךיא --- ןעגיוא

 | ײ..ןעשטנאינ וצ ךיז

 טעוו רע זא ,טגָאזעגנָא םחיא טלָאװ ןעמ יו יוזא ,ןהעטש טביילב רע

 טימ טקוק ...ןעריציטקַארּפ וצ ףיוא םָא?ּפיד ןייז ןענירקסיורא טינ לָאמנייק
 עטפָאק רהיא ףיוא ,םינּפ רהיא ףיוא ליומ םענעּפָא ןַא טימ ןוא ןעניוא עשירַאנ
 / טצעי טעװ רע סָאװ ,דלודעגנוא טימ טרַאװ יז ןוא ...עטפָאק ן'רעטנוא ןוא
 ....ןעגָאז

 יו, --- פַאכ א םיצולּפ ךיז רע טוהט -- "! ַארעיװ ,טסכַאל וד רעבא ,

 ...ןופ .,,ךילנעמ סָאד זיא יוזא יו ...ךיא ...ךיא 4 ךילנעמ סע זיא



 ןעשנעמ ןוא טייצ 44

 .ליטש יז טנָאז "! טזיב וד ךאלמ ַארַא'ס ךָאד טסהעז

 ןיא ןייא ךיז טסע ןוא סיוא רע טיירש -- "? תמא עקַאט סָאד זיא ,

 .ןעגיוא ענעקָארשוצ טימ םינּפ רהיא

 יו טַארוקַא ,םהענעגנאנוא ךיז טלהיפ ,רעליטש ךָאנ יז טרעפטנע ",תמא,

 .גידלוש ןעוועגנ םעד ןיא טלָאװ ןיילַא יז

 ןייז ןופ ראָאה עצרַאוש עטזיורקעג יד ןיא דנעה עדייב ןיירַא טזָאל רע

 :לַאנ טימ טרער ןוא בוטש ן'רעביא ןעפיול טמהענ ,ךיז טצַארק ,ּפָאק

 ןא רעדייא ...ןעוו סָאו רעדייא ְךֶאנ ..,?ומרַאפ הנותח יד ריד זיא טָא;

 ןופ זַא ,ךָאד סייוו ךיא .,,7 ךילנעמ סָאד זיא יו רעבא ..,רעדייא ךָאנ ,סיפָא

 ..ךיא ..,ךיא .,,.טייז ןיימ

 .רעטרעוו ענייז ןופ םינּפ ןיא ץעז ַא רהיא טוהט טולב סָאד

 ".ףייא ןופ טינ זַא ,ןערעדנַאנט ןופ ןייז טנעקעג סע טָאה אמתסמ ,ונ,

 ,ךיז טכַאלוצ ןוא גידנעסייב ןוא ?יטש יז טרעפטנע

 ,ץיה טימ רע טיירש ",טינ דעכיז רימ ןופ ,!

 ,רעדעיװ טכַאל יז ןוא ,סױרַא רהיא ייב ךיז טסייר ",ץעילדַאּפ ,

 רהעמ טסַאה ,ארעיוו ,יז עכלעוו ,יורפ יד ,עמַאמ ןייז ןיירַא טמוק ןַאד

 רהיא ףיוא טקוק עכלעוו ,יורפ יד ,טלעוו רעד ףיוא ןעמעלַא ןוא סעֶלַא ןופ

 יז טרעוו ,יז ןעהעזרעד --- ןוא ,עצינבוילָאּפ ס'ןהוז רהיא ףיוא יו רהעמ טינ

 -כעלעג ןערעטיב ַא טימ טציירוצ סיוא טיירש יז ןוא טגערעגפיוא רהעמ ךָאנ

 | : רעט

 סע טָאה ריד ןופ זַא ,ןעגָאז ךיוא ריד טעװ יז ...ןעמַאמ ןייד גערפ טָא

 "! ךאלמ רענילייה וד ,ןייז טנעקעג טינ

 .בוטש ן'רעביא טפיול ןוא רע טיירש ",רחיא ןהָא ,ןיילַא סע סייוו ךיא ,

 ,טגייצרעביא ןייז ץלַא ךיא לעװ ,"ץעילדָאּפ , ןעפור לָאמ דנעזיוט ךימ טסגעמ ,

 ...1 ּפָאק ןיימ ףיוא ךָאנ דניק ַא ...טנעקעג טינ וטסָאה רימ ןופ זַא

 .רעטומ ןייז טגערפ "? ןהעשעג זיא סָאװ ,

 .אשימ טיירש "! ןערעוו ענושמ לע ךיא עמַאמ ,יוא,

 טימ ן'ארעיוו ןַא טקוק ןוא יז טרעפטנע ".ענושמ גנַאל ןיוש טזיב וד,

 ַארעיװ .ןעכעטשכרוד טלָאװעג רהיא טלָאװ יז יוװ טַארוקַא ,ןעגיוא עכלעזַא

 ,טפיג ְטיִמ לופ לעכיימש ַא טימ רחיא טרעפטנע
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 ַא רַאפ סָאװ ןופ ,, ,רעטומ יד רעדעיוװ טגערפ "? ןהעשעג זיא סָאװ רעבא,

 יי "4? ןהוז ןיימ ,וטסדער דניק

 ,רע טצכערק ",דניק ַא רַאפ סָאװ ןופ טינ ןיילַא סייוו ךיא ,עמַאמ ,יוא,

 לוק רהיא טימ טינ ַארעיוו סיוא טיירש "! עקרוש ,דניק ןייד זיא סָאד ,

 -נוא ענייז ןיא ?עגענ ערהיא טימ ןייא ךיז יז טסע טָא-טָא זַא ,טלהיפ ןוא

 5 5 .ןעגיוא עטמהעשרעפ

 טקוק ,רעטומ ס'ַאשימ ןיירַא ָאד טלַאפ ",העטשרעפ ךיא ...? ױזַא ,אה,

 םעד ראפ ריד בוט-?זמ ,ונ 4 גיטרַאפ ןיוש , ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ן'ארעיוו ןָצ

 "! רזממ

 ן'רעביא ענעילאּפ א טימ ןעבעגעג ן'ַארעיװ טלָאװ רעציסיא יו ױזַא

 יז .ןערָאװעג רעטרעוו סרעטומ ס'ַאשימ ןופ יז זיא טלעמוטוצ יוזא ,ּפָאק

 עינק יד ...ןעלַאפ וצ טינ םוא ,דנַאװ ןָא דנעה עדייב טימ ןָא ךיז טּפָאכ

 ןוא רעווש טמעהטא יז ,טולב סָאד טשיור ּפָאק ןיא ,רעטנוא רהיא ךיז ןעגיוב

 ...ןעדער טינ ןעק

 טצעי טציז רעכלעוו ,ןהוז רהיא וצ רעטייוו טדער רעטומ ס'ַאשימ ןוא

 : ןרעטש םעד דנַאה ןייא טימ גידנעקירד ,םינּפ ןעט'הרצ'רעפ ַא טימ שיט םייב

 טנלָאפעג רעבָא וטסלָאװ ...! סַאּפש ַא ,ןױשרַאּפ ַאזַא ...טּפַאכעג האיצמ א,
 ,לעדיימ ַא טימ ,ןעשנעמ עלַא יו ,טַאהעג הנותח עקַאט טסנָאװ ןוא ןעמַאמ ןייד

 טאהעג טינ טצעי וטסלָאװ ,עצינבוילָאּפ ַא טימ ךיז ןעהעדרעפ טינ ןוא ,ןדנ טימ

 ןעק רעוו ,.,ךיוא עדמערפ סָאד זיא רשפא ןוא ..,ּפָאק ן'פיוא םירזממ ןייק

 *! ןַאמ ןעדעי טימ ןעבעל ןעק עצינבוילַאּפ ַא יורפ ַא ? ןעסיוו

 : טלעפייווצרעפ ןעיירש טמהענ ַארעיוװ

 ןופ סיורַא .,..ןעמוטש לָאז יז ,ןעמַאמ ןייד גָאז ,וד ץעילדָאּפ ,ַאשימ,

 -נעמַאזוצ טימ רעטומ ס'ַאשימ ףיוא ףרָאוו ַא םיצולּפ ךיז טוהט "*! בוטש ןיימ

 לעוװ ךיא ...ןערעוו ענושמ לעוװ ךיא םורָאװ ! סױרַא , : ןעטסיופ עטקירדענ

 *..! סיױרַא ...ךייא

 ןוא דיירק יו ,סייוו זיא םינַּפ רהיא ןוא ,סיפ יד טימ טעשטּפָאט יז ןוא

 .רע'רוכש ַא ייב יו ,גנונערפיוא ןופ רעטנוא רהיא ךיז ןעגיוב סיפ יד

 : ףיז טנייוו-וצ ,רהיא ןופ בִא טערט רעטומ ס'אשימ

 ַא ףימ טביירט בוטש ס'ןחוז ןיימ ןופ .,,טרהיפעגסיוא ךיא בָאה טונ ,טונפ
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 סָאד זיא ןהוז ןיימ זַא ...! הענ ךיא ,טוג ..,עצינבוילַאּפ ַא ,יורפ ענעזָאלוצ

 ".! העג ךיא ...בעיל

 ;טיירש ןוא שיט ןיא דנַאה ן'טימ ןעּפַאלק וצ ןָא טבייח ַאשימ

 *! ןעביירט וצ ךיד טינ טכער ןייק טָאה יז .עמַאמ ,ָאד ביילב ,עמַאמ,

 טלעסיירט ןוא ןייוועג ןעכילטּפַאשנעדייל ַא טיט ארעיוו טיירש ",אשיס ,

 סע ,ַאשימ .,.ןהעגסױרַא טצעי רהיא סייה ַאשימ ,, ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ךיז

 "...דניק ןייד ןופ רעטומ יד טצעי ךיד טעב

 ,רעטיב ךיז טכַאלוצ ןוא רעטנוא רע טכערב "? דניק ןיימ ןופ ,

 ױזַא רע זיא, ,ּפָאק ן'רַאפ ךיז טּפאכ ןוא ץכערק ַא ךיז טוהט ",יוא,

 "!ץעילדָאּפ ?טבעילעג ךיא בָאה םהיא ןוא .,? ןעברָאדרעפ יוזא ,גיגרדעינ

 ,רעטומ רעייא יוװ ,ךייא סַאה ךיא ,ץעילדָאּפ , ,ךילטפַאשנעדייל סיוא יז טיירש

 ,יוא ...טונימ ןייא ןייק טינ ךיא ביילברעפ ץומש ַאזַא טימ ...תוינקדצ יד

 עניימ ןעוועג ןענייז ואוו .,,.ץומש ַאזַא ןעבעיל גנַאל יוזא טנעקעג ךיא בָאה יו

 | "! ? ןעגיוא

 רעדייא ןוא ,ןָא םהיא טוהט ,טוה רהיא יז טּפַאכ רעכעיפ ַא ןיא יוװ ןוא

 ערהיא ןוא גנונערפיוא רעטקיטשרעפ ַא טימ םהיא וצ יז טגָאז ,סױרַא טהעג יז

 : ןערעטיצ ןעּפיל עסַאלב

 ",רעכיב עניימ ךָאנ ןוא ןעכַאז עניימ ךאנ ןַאמ א ןעקיש לעװ ךיא,

 ...םיױרַא טהענ יז ןוא

 עֶלַא יד .רַאמשַאק ןעפעיט ַא ןופ יוװ ,ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה ארעיוו

 טָאה המשנ רהיא ןוא ,טבעלעגכרוד טצעי יז טָאה טייצ רענעי ןופ ןעגָאטהעװ

 יז ןעכלעוו טימ ,גנוטכַארעפ ןוא סָאח םענעי טימ טליפעגנָא רעדעיוו טצעז

 ןעפַאלעגכרוד טצעי רהיא זיא ? ָאד יז טוהט סָאװ ...ןעזָאלרעפ ןַאד םהיא טָאה

 טָאה רהיא ןיא 4... ץעילדָאּפ םעד טימ ,םהיא טימ ךיז ןעהעז ...חומ ןיא

 טשימוצ זיא סָאװ ,ארעיוו עצלָאטש עגידרעהירפ יד ןעדער רעדעיװ ןעמונעג

 טימ טַאהעג הנותח טָאה רע זַא ,טקַאפ םעד ןופ ןערָאװעג טנידיילעב ןוא

 -רַאוורע טינ ָאד יז טָאה סָאװ ...ןישודק ןוא הּפוח טימ ךָאנ ןוא רערעדנַאנַא

 טנעקעג סע טָאה יז לייוו ,ןעזָאלרעּפ ראפרעד טינ ןעד םהיא יז טָאה ?טעט
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 םהיא ןופ יז ןעק סָאװ ?ָאד יז טחוט סָאװ ! ?ןעטראװרע םהיא ןופ

 ?יו ? דניק סָאד ןעװעדָאה וצ ףיוא ןעבעג רעייטשוצ טעוו רע ..,3 ןעטרַאװרע

 ,טגאזטנע ךָאנ ףיז טָאה רע ןעכלעוו ןופ ,דניק סָאד ףיוא םהיא ייב ןעטעב

 טָאה יו ...? םענעי ייב ןעטעב לָאז יז ...! ? ןערָאװעג ןערָאבעג זיא סע רעדייא

 ךיז טלהיפ יז ..,? חומ רהיא ןיא ןעמוקניירַא טנעקעג קנַאדעג ַאזַא רָאג רהיא

 םהיא ייב לָאז יז זַא ,ןייֵלַא קנַאדעג םעד ןופ טגידיילעב ףעיט ,טגידיילעב

 םעד זיב ןעקירבאפ יד ןיא טיײברַאעג ,ןענָארטעגסיױא לעיפ יוזא ,,..ןעטעב

 טימ ךיז טּפעלשעגמורַא ...םהיא וצ טעדנעוועג טינ ךיז ןוא טאנָאמ ןעטניינ

 ךיז ןוא ,ןעלָאטיּפש עלַא יד רעביא ,קנַארק ןעוועג זיא סע ןעוו ,על'הפוע רעד

 ןיילַא יז ןוא דנוזעג זיא דניק סָאד ןעוו ,טצעי ןוא ,םהיא וצ טעדנעוועג טינ

 ןיילק ַא רַאֿפ ןעלהָאצעב ןענעק וצ םוא ,קירבַאפ ןיא טיײברַא גונעג ךיוא טָאה

 וצ ןעדנעוו טצעי ךיז יז לָאז --- ,ן'עלענע ןעועדָאה וצ ,בוטש ןיא עלעדיימ

 ןַא ,םָאק ןיא ןעלַאפעגניײרַא טינ רעהירפ סָאד רהיא זיא יוזא יו ...{ ? םהיא

 ..1 4 םענעי וצ טצעי ךיז ןעדנעוו וצ גירדעינ ,טפַאהלעקע ,ףילדנעש זיא סָאד

 עלענע טעוװ ,ונ ,ןעטַאט ַא ןעבָאה לָאז עלענע רהיא זַא ,ןעלעוו טלָאװ יז ,תמא

 ...! ערעדנַא עלעיפ ךָאנ יו ,המותי א זיא יז זַא ,ןעסיוו

 א הא

 לעסיירט א ךיז טָאה יז ,לעסקַא ן'רַאפ טרהירעגנָא יז טָאה רעצימיא

 ...1 רע --- ,ןָאהטעג רהעקַא ,ןָאהטעג

 -ןייר ַא טימ ,רעדנור א ,רעשירפ ַא רהיא ןעבענ ןענַאטשעג זיא רע

 ענייז טימ טקוקעג טָאה ןוא ָאטלַאּפ רעמערַאװ רענהעש א ןיא ,םינּפ ןעטלַאנעג

 ,םינּפ ןיא רהיא ךיילג ןעניוא ערטיכ עצרַאוװש

 ,ןָאט ןעכילפעה ַא טימ טגערפעג רע טָאה --- ? ןעהעז ךימ טליוו רהיא ---

 ...רענייצ עגיציּפש עסייוו ענייז גידנעלעטשסיוא

 טולב סָאד טָאה ,עמיטש עטנַאקעב יד טרעהרעד ןוא םהיא ןעהעזרעד ןוא

 ןעגיוצרעפ ךיז טָאה ןעניוא ערהיא רַאפ ןוא ,םינּפ ןיא ןָאהטעג ּפַאלק א רהיא

 רהיא םורא ענימורא עצנַאג סָאד טלעקיװעגמורַא טָאה סָאװ ,ןַאמוט ןימ ַא

 -רעפ טנעמַאמ ַא ףיוא ןענייז ּפָאק רהיא ןיא ןעקנַאדעג יד ...רהיא ןיא ןוא

 וצ ןעמוקעג יז זיא רעבָא דלַאב ..,?יומ רהיא ןיא גנוצ יד ,ןערָאװעג טרעווילג
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 ,ןעגיוא ערהיא ןופ ןעדניוושרעפ ןעמונעג זייווכעלסיב טָאה ןַאמוט רעד ,ךיז

 טעטכינרעפ טָאה רעכלעוו ,רע ,רָאלק רהיא רַאפ ןעטָארטענסױרַא זיא רע ןוא

 -טימ ןייז טימ ,םינּפ ןעטעשַאּפעגסיױא ,ןעדנור ,ןעלופ ןייז טימ ,ןעבעל גנוי רהיא

 ןוא ,ןעגיוא עכערפ ערטיכ יד טימ ןוא ?עכיימש םענעדעירפוצ טסבלעז-ךיז
 ךָאנ ,עקרוש , : עמיטש עטלעפייווצרעפ ַא ןעירשעגסיוא טָאה המשנ רהיא ןיא
 : ..."! ? ןעמוקעג וטזיב סָאװ

 ןוא טנערפעג רעדעיוװ רע טָאה --- "4 ןהעז טלָאװעג ךימ טָאה רהיא,

 ענייז טימ ערטיכ גידנעלכיימש ,לוק ןיא עינַאריא רעטכייל טימ לָאמ סָאד

 : .רענייצ עגיציּפש עסייוו יד גידנעלעטשסיורא ןוא ןעּפיל

 ןעשיווצ טעצּפעשעגסױרַא טָאה ןוא ?יטש ,ליטש טכַאלוצ ךיז טָאה יז

 *! ץעילדָאּפ רעבלעז רעד טייז רהיא , : רענייצ עטערעצשרעפ

 -קעשזד ןופ עענש םעד רעביא סיִפ יד טימ גידנעּפירקס קעװַא זיא יז ןוא

 ...קרַאּפ טירטס ןָאס

 .קרָאי וינ ,1904 ,יַאמ רעט4



 ,תובא רבק ףיוא
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 ,טנעיצַאּפ ןעטצעל ןייז טימ ןערָאװעג גיטראפ זיא סיררעה רָאטקָאד ןעוו

 רעטסימ זא ,טגָאזעג םהיא טָאה ןוא שזדרָאשזד רעגינ ןייז ןעמוקעגניירא זיא

 טרינָאפעלעט רעדעיװ טָאה ,טירטס ירנעה ןופ טנעיצאּפ רעד ,ןָאפמארבייא

 ..."קאד  ן'כָאנ

 טימ טרערענּסיױרא טָאה ןוא ענימ ערעיוז ַא טכאמעג טָאה "קאד , רעד

 : ןָאנ רעד רעטנוא ?עסיב א ,סורדרעפ

 ,שודרָאשזד ! טינ דלעג ןייק ראפ ...ןואט-ןואד טינ רחָאפ ךיא ,ןיינ --

 ןעמונעג ןוא ןעכָארברעטנוא ךיז טָאה רע -- ןיב ךיא זא ,םהיא רינָאפעלעט

 סָאװ-ראפ ,הלוח רענואט-ןאד םעד ןָא ןעמ טיג ץורית ַא דאפ סָאװ ,ןעטכארט

 -- :ןָאהטעג ּפַאכ א רעדעיוװ ךיז רע טָאה ןַאד .,ןעמוק טינ םהיא וצ ןעק רע

 לעפייט רעד ...קנארק ןיב ףיא זא ,םהיא רינָאפעלעט ! טייר ס'טַאד ,סעדעי

 ןעסנערס טינ ןענעק ; ןעקנערק טירטס ירנעה ןיא ךָאנ ןעפומ ,ןעמהענ ייז לָאז

 .ןָאהטעג ייּפש ַא טָאה ןוא ץרַאה טימ טניילעגוצ רע טָאה -- ! ןואטיּפא ,ָאד

 טָאדלָאס ַא יוװ ,ןעגיוצעגסיוא ,"קַאד , ן'רַאפ ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד

 טימ ּפָאק ןעסיורג ןייז ןעסיררעפ ךיוה ןעטלַאהעג טָאה ,"ָאװטסלַאשטַאנ , ראפ

 ףיוא טקוקעג ןוא ,סּפעש ַא ייב יװ ,רָאה ענעלָאװ ,עטזיורקעג עצראווש יד

 יו ןענייז סָאװ ,ךאלסייוו עטעריצשעגסיוא ,עסיורג טימ ,עטאווע'םת םהיא

 .ןעגיוא ענייז ןיא ןעוועג טרעווילגרעפ
 5עכיימש ןעטיירב ַא רע טָאה ,רָאטקָאד םעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד ייב

 יד ןוא ,ןייב-טנאפלע ןופ יוװ ,רענייצ עסייוו עגייז טלעטשעגסיורא ,ןָאהטעג

 ...םָארַא ןוא ףיורא ןעצנַאט ןעמונעג ןעבָאה ןעניוא ענייז ןיא ךאלסייוו

 ,ןואטּפא ,ָאד -- טכער ןעבעגעג םהיא רע טָאה -- ! קאד ,טייר ס'טאד --

 זַא ,ןערינאפעלעט לעוװ ךיא ,טייר ללא .,,טייברא יטנעלּפ ךיוא קַאד רעד טָאה
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 .טגָאזעגרעביא רע טָאה --- ךילרהעפעג רהעז ,קנַארק ךילרחעפעג זיא קאד רעד

 יד סימ םינּפ רעטריקַאלעגסיוא יוװ ,רעגיצנַאלג ,רעצראווש רעצנאג ןייז ןוא

 "יימשעג ערטיכ ןעבָאה ןעגיוא יד ןיא ךאלסייוו יד טימ ןוא רענייצ עסייוו

 םעד ןופ ?וק ן'פיוא טכאלוצ גנילצולּפ ךיז רע טָאה -- ! עכדוכדוה -- ; טלעכ

 ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעטכעלעג םענדָאמ ַא טימ לאפנייא ס'רָאטקָאד

 .שטיווק ַא טימ ןעזָאלעגסיױא ךיז טָאה ןוא ,סאב ן'פיוא ,בָארג

 .טעניבַאק ס'רָאטקָאד ןופ ןהעג ןעביוהעגנָא רע טָאה ןַאד ןוא

 םיצולּפ םהיא זיא סע .טלעטשעגבָא רעבָא םהיא טָאה סיררעה רָאטקָאד

 רָאטקָאד ,רע זא ,ןעניימ ןעלָאז ןעטנעיצַאּפ ,טינ טסַאּפ סע זא ,ןעלאפעגנייא

 א ראפ סָאװ ןעגָאז ךָאנ ןעק ןעמ ...? ןייז קנארק ךיוא לָאמ א ןעק ,סיררעה

 -ָאה ארומ ,עקַאט תמא ? ןעפלעה טינ רע ןעק ןיילא ךיז ןעוו ,סע זיא רָאטקָאד

 א ,ןעסייוו עלַא .טינ רע ףרַאד ,סענזיב ןיא ןעדַאש טינ םהיא לָאז סע ,ןעב

 ףניפ ןוא יירד טמהענ רע זא .,,ל'רָאטקָאד א יבַא טינ זיא סיררעה רָאטקָאד

 ןיא טציא טנױָאװ סָאװ ,ןָאסמארבייא רעטסימ רעבָא .טיזיוו א ראפ רעלָאד

 ,טייצ עצנַאג יד טעמכ ,טנעיצאּפ ןייז ןעוועג גנַאל ןערהָאי זיא ,טירטס ירנעה

 טנעיצַאּפ רעטוג ַא ןוא ,וינעווע ןָאסידעמ ףיוא טנױָאװעג טָאה רענעי סאו

 ענעבעגעגסיוא ןוא רינש טימ .סנעגָאמ עקנארק טימ עילימאפ עסיורג ַא : ךיוא

 ,ץורית רעדנַא ןא ןעטכארטסיוא רע טעוװ רעסעב ,ןיינ ...ןואטּפא רעטכעט

 יד ראפ ןעסַאּפ לָאז סָאװ ,ץורית ַא .ןעמוק טינ םהיא וצ ןעק רע סָאװ ראפ

 .ךיוא סענזיב

 סָאװ ,ץורית ןערעסעב ַא טכארטעגסיוא עקַאט טָאה סיררעה רָאטקָאד ןוא

 : ךיוא סענזיב יד רַאפ טסַאּפעג טָאה

 ,קנַארק ןיב ךיא זַא ,טינ רינַאפעלעט ---,טגָאזעג רע טָאה --- ,שזדרָאשזד ---

 וצ םויליסנָאק ַא ףיוא ןעדַאלעגנייא ךימ טָאה קעב רָאסעּפארּפ זַא ,רינָאפעלעט

 ןייז טינ ךיא לעװ געט ףניפ-רעיפ ןופ רעהירפ ןוא ןעקנארק ןעכילרהפעג ַא

 ...1 דנעטסרעדנָא וי ...םייח רעד ןיא

 ! קאד ,טייר ללא --

 טָאה סע ואוו ,רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא שזדראשזד ןוא

 סָאװ ,ןע'ןָאסּמארבייא רעטסימ ןערינַאפעלעט וצ ,ןָאפעלעט רעד ןענופעג ךיז

 .ןעסייחעג םהיא טָאה "קאד , רעד

 -קָאד ןָאהטעג ּפַאכ א רעדעיוו ךיז טָאה -- { שזדרַאשזד ! שזדראשזד --



 עט ירא 401 ןירבָאק ןַאעל

 ...| שודרָאשזד -- : ןעפורעג םהיא טָאה ןוא טעּפמיא ןֵא טימ סיררעה רָאט
 ...ןערעוו ןעגעלעג דלאב ףראד ,ןָאסמאר -בייא רעטסימ טימ טנױָאװ סָאװ ,רונש יד זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע
 -סיוא םהיא ראפ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ןעפַאלעגניירא זיא רעגינ רעד

 ,טָאדלָאס א יו ןעגיוצעג
 ? קאד --

 טגָאזעג סיררעה רָאטקָאד טָאה -- ,טיגנ ךָאנ עלייוורעד רינָאּפעלעט ---
 -ןואד ןערהָאפרעטנורא ךיא פעוו טכיילעיפ ...ןהעז לע ךיא -- טכארטרעפ
 ...ןהעז לעװ ךיא .,,ןוא

 .,,טעניבַאק ןופ ןעגנַאגעגסיױרא זיא ןוא רעגינ רעד טגָאזעג טָאה -- !קאד ,טייר לֶא --

 עצרַאווש םינינמ רַאּפ יד ןָאהטעג טעלג א ,ּפָאק ןעטַאװעכילּפ ,ןעדנור ןייז רעב -יא דנַאה ַא טימ ןָאהטעג רחיפ א סירעה רָאטקָאד טָאה ,ןיילא ןעבילבעג
 טכארטרעפ טָאה ןוא ,עצינליטאּפ ןייז ןיא טצנַאלגעג ןעבָאה סָאװ ,ךאלרעה
 ? ןערהָאפ טינ וצ ,ןואט"ןואד ןערהָאפ ; ןערעטש ןעדנור-בלַאה ,ןעסייוו ,ןעכיוה ןייז םימ ןָאהטעג שטיינק ַא

 -רעד ןיא ןייז ןענעק טינ רע טעוװ ןהעצ ןופ רעהירפ ....ןיינ ןערעוו טעוו ,ןיהַא ןעמוק טעװ רע זיב .טכַא ְךָאנ : רעגייז ן'פיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע
 ייז ןעפור ,ָאטינ זיא רע ןעוו ,ןַאד ...ץראווש סעסימ ןופ ןעמוקנָא ןָאמעלעט א ?ייוורעד ָאד ןוא ,ןָאסמארבייא רעטסימ ייב ,טרָאד ןייז ןעק רע ..,.ץרַאװש םעסימ ייב "טנעמנייפנַאק , א טונימ עדעי רע טראוורע ַאד ןוא  .םייה
 יד ןעצנאג ןיא רשפא ןוא ,רהעמ רשפא ןוא רעגיצפופ א ןערָאלרעּפ רע טָאה .ָאד ןוא ...ןעטראוו טינ ןעמ ןעק "טנעמנייפנַאק, ַא טימ ...רָאטקָאד רעדנַא ןא
 ,רע טייוו ,םעד רעסיוא ....זיוה ןיא ץראווש סעסימ רעכייר רעד ייב קיטקארּפ
 ןייז ...יורפ עכייר ַא ...וינעווע ןָאסידעמ ןיא טפומעגניירַא ָאד גנַאל טינ טָאה ןימעשזנעב סעסימ ...ןעביוא בייוו ןייז ייב טציא זיא ןימעשזנעב סעסימ זַא
 ןיא יז סָאװ ,לָאמ עטשרע סָאד ...טנַאקעב גנאל טינ רהיא טימ ךיז טָאה יורפ
 ןיִמ סייוו ,סיררעה רָאטקָאד רע ןוא ןעמלעטנעשזד א ןופ ןעטנעמילּפמַאק ןערעה וצ בעיל ןעבָאה ןעיורפ יד ...ןעטנעמילּפמַאק ענהעש רַאַּפ א ,סע טסייה ןימעשזנעב סעסימ ,רהיא ןעגָאז ןוא ןעביוא ןהעגפיורא טפראדעג רעסעב טָאה רע ...טפַאשטנַאקעב עכייר ַא סיוועג טָאה יז ...זיוה ןיא ייז ייב טנייה
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 רמָאק םענהעש א ןעכאמ וצ לָאמ עלא ךיז טלהָאצעב רָאטקָאד א זא ,קיטקַארּפ

 ...ךיוא יורפ רע'סואימ א ולימא טנעמילפ

 ...! ןואט-ןואד ןערהָאפ טינ טעוװ רע ,ןייג

 טרָאד ."םור גניטייוו, ןיא טירט עקנילפ טימ ןעגנַאעגסױרַא זיא רע
 רעד זַא .טנעיוועג ךיז טָאה ןוא ?הוטש-לעקָאש ַא ףיוא שזדרָאשזד ןעסעזעג זיא

 ךיז טָאה ,טרָא ןופ ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעגניירא זיא "קאד,

 עטַאװע'םת םהיא ףיוא טלעטשענסיוא ןוא סקואוו ןעצנאג ןיא ןעניוצעגסיוא

 ,ךעלסייוו עטעריצשעגסיוא טימ ןעגיוא יד

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ?ןָאס גנינוויא , יד רימ גנערב ,שזדרָאשזד --

 ...1 קאד ,טייר לֵלֶא --

 .רעמיצ ןופ ןעפָאלעגסיורא זיא שזדרָאשזד ןוא

 רע רעדייא ,גנוטייצ ַא ןעקוקרעביא טלָאװעג טָאה סיורעח רָאטקָאד

 סעסימ טימ סעומש א ןערהיפרעפ ןענעק רע טעוװ ןַאד .,ןעביוא ףיורא טהעג

 -עג ךָאד טעװ יז .טלעוװ רעד ףיוא ןעגנוריסַאּפ עטצעל יד ןעגעוו ןימעשזנעב

 ךיוא טקנעד רע זַא ,ןעגָאז ןענעק רע טעוװו ,גנוניימ רהיא ןעגָאז ךיוא סיוו

 טוומעג טָאה יז זא ;דנַאטשרעּפ ןעפעיט רהיא טרעדנואוועב רע זא ;ױזַא

 עכלעוו ,יז סָאװ ,ןערעדנואוו ךיז רע טעוו ןַאד ..,ןעזעל לעיפ ,ןעקנעד ?עיפ

 יז טָאה ןעגיוא ענייז ןיא) טלַא גיצנַאווצ רהָאי ַא יו רהעמ טינ סיוא טקוק

 טָאה (טלא גיסיירד ןוא סקעז-פניפ רהָאי ַא יו רהעמ טינ טקוקעגסיוא עקַאט

 ....ןעבעל סָאד ףיוא קילב ןעשיטקארּפ ,ןעפעיט אזַא

 "עגקעווא ךיז רע טָאה גנוטייצ יד ןעגנערב טעוו שזדרָאשזד זיב ?ייוורעד

 ןעמונעג ךיז טָאה ןוא םהָאר םענעדלָאג ן'טימ לעגעיּפש ןעכיוה ןעבענ טלעטש

 ףיוא ןעלירב ענעדלַָאג יד טכיררעפ טָאה : סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןעטכַארטעב

 ,עצרוק ענייז טימ ןָאהטעג טעלג ַא ,זָאנ רעטַאברַאה ,רענעגיובעגסיוא ןייז

 טימ טגידנעעג ןעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,לעדרעב ץראווש ןייז דנעה עקיד ,עסייוו

 -ייק רענעהלָאג רעד טימ טעלישז עסייוו ןייז ןָאהטעג היצ א ,ץיּפש ןעפראש ַא

 ַא קנילפ ךיז טָאה ,לעכייב ןעש'תיבה לעב ,ןעדנור םעד רעביא רעגירדעינ לעט

 ,לענעיּפש םוצ עציײלּפ ןייא טימ םיפ עקיד עצרוק ענייז ףיוא ןָאהטענ רהעק

 ,עילַאט םייב ןעטניה ןופ קָאר םעד ןָאהטענ היצ ַא רע טָאה רעטייווצ רעד טימ

 יד וצ רעטנורַא ןעביוא ןופ ּפָאק ןעטַאוװעכילּפ םעד ןָאהטענ טעג ַא ךייוו טָאה
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 -סיוא ןייז טימ ןעדעירפוצ ןעבילבעג זיא ןוא ,עצינליטאּפ ןייז ףיוג רָאה ?עסינ

 ...ןהעז

 טימ רע טָאה -- "קעב רָאסעּפָארּפ וצ ךילנהע קרַאטש סיוא קוק ךיא
 םעד ףיוא ףראד ןעמ , -- ןָאהטעג טכַארט א ןיילא ךיז וצ טפאשבעיל סיורג

 "..,ןימעשזנעב סעסימ ןעכאמ םאזקרעמפיוא

 .גנוטייצ רעד טימ ןעמוקעגניירא זיא שזדרָאשזד

 | ! קאד ,רעיה --

 -יבאק ןייז ןיא ןיידא זיא ,גנוטייצ יד ןעמונעג טָאה סיררעה רָאטקָאד --

 רעד ףיוא ןעלירב יד טכיררעפ ,שיט ןעבענ ַאלסערק ןיא טצעזעג ךיז טָאה ,טענ

 | .ןעזעל ןעמהענ טלָאװעג ןוא ,זָאנ

.2 

 -ַאצ ןעגָארט ןעמונעג קָאטש ןעטשרעביוא ןופ ךיז טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 ּפָאק םעד ןעסיררעפ טָאה סיררעה רָאטקָאד .ָאנַאיּפ א ןופ רענעט ענידלעּפ

 טימ טלעּפיצשעג ,ףױרַא ןעלירב ענעדלָאג ענייז ךרוד טקוקעג ,ךיוה רעד ןיא

 ,ּפיל רעטשרעטנוא רעד ייב ?עדרעב גיציּפש-ףראש ,ץראווש ןייז רעגניפ ייווצ

 םהיא ייב טרָאד טלעיּפש סע רעוװ ,ןעפערט טלָאװעג ןוא טרעהעגוצ ךיז טָאה

 ,ָאנאיּפ רעד ףיוא

 ענָאלדָאּפ עטבראפעג יד .ךאלהערפ ,גיטכיל ןעוועג זיא טעניבַאק ןיא

 -קעלע םעד ןופ ןייש ןעלעה םעד רעטנוא ,לעגעיּפש א יו ,טעצשילבעג טָאה

 סעפַאש ענרעזעלג יד ,ןעריהט יד ןופ ךעלטנעה ענעשעמ יד .,.טכיל ןעשירט

 -סנעפ יד ףיוא ןעננַאהרָאפ עסייוו-עענש יד ,ןעטנעמורטסניא עפרַאש יד טימ

 ,שיט רעד ,סָאלסערק יד ,ןעגָאלשעב טעמַאס ןעטיור טימ יוװ ,דנעוו יד ,רעט

 -יד'בוט-םוי ַא טַָאהעג טָאה סעלַא ,טעצשילבעג ןוא טצנַאלגעג טָאה סעלַא --

 - ןוא יירד טיזיוו א ראפ זיירּפ , : ןעירשעג ,ךיז טכאד ,טָאה סעלא ןוא םינּפ ןעג

 *..! רעלָאד ףניפ

 -עיד ןיא ךאלהערפ יוזא ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה ָאנאיּפ רעד ןופ רענעט יד

 .-- -- טרעהענוצ ךיז טָאה סיררעה רָאטקָאד -- -- טייקגיטכיל רעלעה רעז

 ןעוו ,טלעיּפשעג טציא טלָאװ יז ,..טינ סע טלעיּפש דורטרעג בייוו ןייז

 טָאה יז סָאװ ,"ךאלקיטש , ערהיא ןופ סנייא ,טרָאד זיא ןימעשזנעב סעסימ
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 יגנע רעטכַָאט עגירהָאי-ןהעצרעפ ןייז ...ןעלעיּפש וצ טוג טנערעלעגסיוא ךיז

 "ימ ןעלעיּפש םינּפה זומ סָאד ...רעסעב טלעיּפש יננע :טינ ךיוא סע טלעיּפש

 ןעזומ רהיא ןעֶמ טעװ כָאד ..! טכעלש טמאדרעפ ..,,ןייֵלַא ןימעשזנעמ סעס

 .ןָאהטעג טכַארט א רע טָאה -- ...! יקסוועראדָאּפ יו ,טלעיּפש יז זא ,ןעגָאז

 סיררעה רָאטקָאד ןוא ,ןעלעיּפש וצ טרעהעגפיוא טרָאד טָאה ָאנאיּפ יד

 ,גנוטייצ רעד וצ ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז טָאה

 תעב ,ןעגיוא יד ןיא ןעפרָאװעג םהיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ךאז עטשרע יד

 .ןָאיצולָאװער עשיסור יד ןעוועג זיא ,גנוטייצ יד ןעזעל ןעמונעג טָאה רע

 "גאטנוז ןעטיור, םעד טניז .טציא ךיז רע טריסרעטניא דנַאלסור טימ

 ןופ סעיינ טימ ךיז רע טריסערעטניא גרובסרעטעּפ ןיא רעטניוו ןעטצעל

 .דנַאלסור

 "בוס א טסָאּפ ךרוד טקישעגניירא ןענָארקעג טָאה רע זא ,גנַאל טינ ןוא

 ןוא סערדַא ןייז טסואוועג ייז ןעבָאה ןענַאװ ןופ) "דנוב , ןופ טסילדןָאיצבירקס

 עגיבלעז יד זיא "סיררעה רָאטקָאד , זא ,טסואוועג טּפיוהרעביא ייז ןעבָאה וצ

 -ילאיצַאס יד ןיא טנַאקעב ןעוועג קירוצ רהָאי ףלעווצ טימ זיא סָאװ ,ןָאזרעּפ

 סָאד --- "קישזדניב עסָאנעג, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןואט ןוָאד ןעזיירק עשיטס

 -ניירא ןענָארקעג טָאה רע זא ,טלָאמעד רע טָאה ,(םויח דע טינ ךָאנ רע סייוו

 רעיש ,רעיש ךיז ,סע טסייה ,"דנוב , ןופ טסיל ןָאיצבירקסבופ םעד טקישענ

 טָאה רע ."דנוב , ן'ראפ "זעשיינָאד , א רעלָאד ייווצ ןעבעירשעגרעטנוא טינ

 דורטרעג בייוו ןייז ?ייוו ,רעלָאד ייווצ יד ןעבעירשעגרעטנוא נינ ראפרעד רונ

 ןייז ,טינ טסַאּפ סיררעה רָאטקָאד רַאפ זַא ,ןחעטשרעפ וצ ןעבעגעג םהיא טָאה

 ןייז ןהֶא דלעג ןעבעג ןוא ...טסיל א ףיוא ךאלטסילאיצָאס ייב ןייז לָאז ןעמָאנ

 .טינ סיררעה רָאטקָאד זיא "רתסב ןתמ, ןייק : טינ רע טלַאה םעד ןופ -- ןעמָאנ

 -עג טינ ןוא ןעזעלעגרעביא רע טָאה "!דנאלסור ןיא עיצוטיטסנָאק ַא,

 "סור ןיא ,סע טסייה ? טַאהד ּףָא קניחט וי וד טאהװ,/ .ןעגיוא ענייז טביולג

 -ייצ יד ןעזעל ןעמונעג רעדעיוװ טָאה רע "? ךאלחערפ תמא ןַא ףיוא זיא דנַאל

 -עג ךיז רע טָאה רהעמ ןֹוא רהעמ ץלא ,ןעזעלעג טָאה רע רהעמ סָאװ ןוא גנוט

 זא םינּפה 4 ךילנעמ סע זיא יוװ ? טַָאהד ףָא קניהט וי וד טַאהװ, ...טרעדנואוו

 ...} סעלַא ןעמ טבעלרעד ,טבעל ןעמ

 -עלעט רעד וצ רעבירא רע זיא גרובסרעטעּפ ןופ עמארגעלעט רעד ןופ

 -עלעט רעד וצ ןוא וװָאקרַאכ ןופ עמארגעלעט רעד וצ ןַאד ,וועיק ןופ עמארג
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 -עלעט יד ןעזעלעגרעביא ,ןוא ...קסבעטיוו טדאטש-סטרובעג ןייז ןופ עמארג

 יייוו ַא ןיא יו ,טקהיפרעד טיצולּפ רע טָאה ,טדָאטש-סטרובעג ןייז ןופ עמארג

 "עראוו םעּפע ,ןָאהטעג רהיר א סעּפע ךיז טָאה המשנ ןייז ןופ עלעקניוו ןעט

 -עג טיג גנאל ,גנַאל טָאה רע סָאװ ,סעּפע סניוזא ,סעגיטכיל ,סעטוג ,סעמ

 ...טלהימ

 סָאװ ,טדָאטש רעגידובכב-שתיבה לעב ,רעניהור רעד ןיא ,קסבעטיוו ןיא

 -אדלָאס יד ןעגענ טלעטשעגקעוװַא קלאפ סָאד ךיז טָאה ,טנעקעג לָאמ א טָאה רע

 ירָאפ ..,ףּפמַאק ןיא ןערָאװעג טע'נרה'רעד ןענייז ןעשנעמ ....ןעפּפמעק ןעט

 ןעמוקעג ןענייז ןענַאיצקארפ עשיטסילאיצַאס ערעדנא ןוא "דנוב ,, ןופ רעהעטש

 יד ןופ ןעטַאדלָאס יד ןעמהענוצ לָאז ןעמ ,טרעדָאּפעג ןעבָאה ןוא עמוד ןיא

 ...ןעסַאג

 עטרעיומעג ,עסייוו יד טלעטשענרָאפ טלוב ךיז טָאה ןעניוא ענייז רַאפ ןוא

 ןיא דָאס רעד .טנערָאפ ןופ דָאס םעד טימ ,אמוד רעקסבעטיוו יד ,עדייבעג

 .ייז ןעשיווצ רע טהעז עטנַאקעב ךס ַא ...ןעשנעמ טימ טציילפרעפ ןעצנַאג ןיא

 ןעטַאטוּפעד יד ,אווָאלַאג רעד טציז ,אמוד רעד ןיא גינעווניא ,טרָאד ןוא

 -ישקעװַא לָאז ןעמ ,ןערעדָאפ ןוא ןעטסילאיצַאפ ןעהעטש ייז ראפ ןוא --- --

 -ָאפ וצ ךאז אזא ארומ טינ רָאג ןעבָאה ייז ןוא ןעסַאג יד ןופ ןעטַאדלָאס יד ןעק

 ! טינ רָאנ ייז טריטסערא ןעמ ןוא ! גָאט ןעלעה ןעטימ ןיא ךילטנעפע ןערעד

 רע טָאה -- { ? טאהד ףָא קניה וי וד טאהוװ 4 טָאהד ףָא קניהט וי וד טָאהוװ

 ,תולעּפתה טימ טכַארטעג

 ,סירוצ רהָאי גיצנַאװצ טימ ,טייצ ןייז ראפ יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 -סיזַאנמינ םירבח ייווצ ענייז ריביס ןייק טקישרעפ קסבעטיוו ןופ ןעמ טָאה

 ענעטַאברעפ רָאּפ א ייז ייב ןענופעג טָאה ןעמ ?ייוו ,ראפרעד רונ ןעט
 | -- ,ךאלכיב

 -רעמ רהעמ ןוא רחעמ ץלא ךיז רע טָאה ,םעד ןעגעוו גידנעטכַארט ןוא

 ,ןימעשזדנעב סעטימ ףיוא יא ןעסעגרעפ ; סיררעה רָאטקָאד זיא רע זַא ,ןעסעג
 ןיא טציא טציז רע זא וליפא יא ,"טנעמנייפנַאק, ס'ץראוש סעסימ ףיוא יא

 סלא ןהעזרעד ךיז טָאה רע .וינעווע ןָאסידעמ ףיוא טעניבַאק ןעכייר ןייז

 ףיוא ןעטלַאהעב ,קסבעטיוו ןיא סָאג רעשינצבק א ףיוא ,טסיזַאנמיג ןעמירָא

 םענעסירוצ ןעטלא ןַא טימ לעזייה רעמערָא ןַא ןופ עקלייש רעטשרעביוא ןַא

 ."קינעמערווָאס ,, לאנרושז םענעטָאברעפ ם'יקסוועשינרעשט ןופ ?עכיב
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 -גיטכיל ענילייה ַא -- -- תובהלתה אזא טימ ,ןערב א טימ סע טזעל רע

 ַא -- ,לעביב םענעסירוצ ,ןעטלַא םעד ןופ ?עטעלב ןעדעי ןופ ךיז טגָארט טייק
 -ַאװ עטרַאצ ,עכייוו ַא ; חמ ןיא לעה םהיא טכַאמ סָאװ ,טייקניטכיל עגילייה

 עגידוז א ראפ סָאװ ,הֶא -- -- ץרַאה סָאד םהיא טמעראוו-וצ סָאװ ,טייקמער

 -נענערב א ראפ סָאװ ןוא ,קלָאפ ןעשיסור ןעכילקילגנוא םוצ ט?היפ רע עבעיל

 | -- ! יינאריט רעשיסוד רעד וצ סאה רעניד
 ךיוה א ןעבָאה ןערהָאי עגנוי עטלא ענעגנַאנרעפ יד ןעגעוו תונורכז יד

 רָאטקָאד ,רע זא ,טייקניטכיל ןוא טייקמיראוו אזא טימ םהיא ףיוא ןָאהטעג

 יד ןעגעוו ןעטכארט וצ עבט יד טַאהעג טינ ,ךילנהעוועג טָאה סָאװ ,סיררעה

 טָאה רע סָאװ ,קורדנייא ןעקרַאטש םעד רעטנוא ,טציא טָאה ,ןערהָאי עגילָאמַא

 טּפיוהרעביא ,ןָאיצולָאװער עשיסור יד ןענעוו סעיינ יד טכאמעג םהיא ףיוא

 / "גיא רעשירַאנ א טעמכ טלהיפעג ךיז ,טדָאטש-סטרובעג ןייז ןופ סעיינ יד

 -- -- לעג

8 

 ןערייז ץראווש רהיא טימ גידנעשיור ןעמוקעגניירא זיא טעניבאק ןיא

 -יינה ַא םימ יורפ עקיד א -- סיררעה סעסימ ,טירט ערעווש טימ ןוא דיילק

 םעזוב ןעכיוה ן'פיוא ןעטנאילירב טימ ,ןערעיוא יד ןיא ןעטנאילירב טימ ,"רעד

 : .רעגניפ עצרוק עקיד יד ףיוא ןעטנַאילירב טימ ןוא

 ,םַאזגנַאל גידנעדער ,לוק ךעלגירעזייה ַא טימ טגָאזעג יז טָאה --- ,קיזייא ---

 םעד גידנעלעטשסיורַא ,םעהטָא םעד טרָאװ ןעדעי ייב גידנעהיצבָא ןעסַאלעג

 יד טימ ךאלענימ גידנעכאמ ןוא רענייצ עשלַאפ עסייוו דנָאר ןעטשרעביוא

 וטזָאל ,גניקראד ,סָאװ ראפ ,קיזייא -- : ידייל רענאקירעמא השעמ ,ןעּפיל עלופ

 ? ארטקעלע יד גנאל יוזא ןענערב

 : ףָאלש ןופ יו ןָאהטעג ּפאכ א ךיז טָאה רע

 ?ַאה --|

 !תולעּפתה טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה ,דורטרעג ןייז ןעהעזרעד ןֹוא

 וי וד טאהוו .,ןָאיצולַאװער א ךילקריוו זיא דנַאלסור ןיא ,דורטרעג --

 ? עה ,טַאהד ףָא קניהט

 טימ טגיילעגוצ טָאה ןוא גיטליגכיילג טגערפעגרעביא יז טָאה ? סעדעי --

 - :עלענימ עסיז א ייברעד גידנעכאמ ,ןָאט ןעגיטלינביילנ ןעגיבלעז םעד -
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 יד ןיא ןעזעלענ טנייה סעּפע םעד ןענעוו ,ךיז טכאד ,בָאה ךיא ! טייר ס'טאד

 --- --- סרעּפייּפ

 טימ טייפ א ןיא ןעלַאפעג ןעשנעמ ןענייז קסבעטיוו ןיא זנוא ייב --

 ! ןעטַאדלָאס

 .םעד גידנעּפַאכּפָא ,טעצפעשענסיורא דודטרענ טָאה -- ! ?ּפיּפ רֶאֲאַּפ --

 .ןעּפיל יד טימ ענימ עדנעסַאּפ א וצרעד טכאמעג טָאה ןוא םעהטָא

 טָאה -- ? קסבעטיוו ןיא זנוא ייב אמוד יד ,דורטרעג ,טסקנעדעג וד --

 ,תולעּפתה טימ טנערפעג רעדעיוו רע

 יו -- עלענימ עטרַאצ א טכאמעגנ ייברעד טָאה יז -- גנילראד ,ןיינ ---

 .קסבעטיוו ןעזָאלרעפ גנוי יוזא ךָאד בָאה ךיא ? ױזַא

 .טינ גנוי רהעז ,ללעוו --- ןָאהטענ ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה --- ? גנוי יו ---

 רעכַאמ-קורַאּפ םעד םולש ייב טייבראעג טסָאה וד ןעוו ,ןעווענ וטזיב טלא יו

 ? ןעקורַאּפ יד סָאנ רענראילָאטס ףיוא

 ,ןָאהטענ ץשילב א ןעבָאה ערהיא ןעניוא יד ןוא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה יז

 -- -- ןערעיוא ערהיא ןיא ןעטנאילירב יד יו

 ,טקיטשרעפ ןוא ליטש רעד ןיא טעצּפעשענסיורא יז טָאה -- גנילראד --

 לָאז רעצימיא ,טָאהעג ארומ טלָאוװ יז יו טארוקא ,רעטניהא ךיז גידנעקוקמורא

 : ןערעה טיג

 טייבראענ בָאה ךיא -- -- ? םיצולּפ ןענארפ א ראפ סָאד זיא סָאװ --

 -- == ןעסעגרעפ טינ ךיוא ךָאנ טסָאה וד זא ,ףָאה ךיא ןוא ךיוא ָאד

 .ענימ ענירעבעטש א טבאמעג יז טָאה ייברעד ןוא

 -ערעהוצנָא עלעּפַאק ַא טינ יז זא ; טניימ יז סָאװ ןענַאטשרעּפ טָאה רע

 ןופ ףליה רעד טימ טרידוטשעגסיוא טָאה רע זא ,ןעסעגרעפ טינ לָאז רע ,שינ

 ,ששימוצ לעסיב ַא טרעפטנעעג רהיא טָאה רע ןוא ּפאש ןיא ןעטייברא רהיא

 : אלסערק ןופ ךיז נידנעביוהפיוא

 "רעד רונ ךיז בָאה ךיא !דניק ,טשינ רָאג ךָאד ןיימ ךיא ,דורטרעג --

 -- -- -- ןערהָאי ענילָאמא יד ףיוא טנָאמ

 יז טָאה -- ? רעננוה ן'פיוא : טנָאמרעד טרָאד ךיז וטסָאה סָאװ ףיוא --

 .ענימ ערעכייוו א טימ סָאװטע ןיוש טנָאזעג

 ןיא ךילקילג יוזא טלהיפעג ךיז ךיא בָאה לָאמ לעיפ ,דורטרעג ,יוא --

 ,תמא זיא סע -- -- טציא ףיז ןָאמרעד ךיא ןעוו -- -- ןערהָאי-רעגנוה ענעי
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 ןעק רעוו רעבָא ; תומולח ענחעש ,עשירַאנ ןיא ,דניק א יו ,טביולגעג בָאה ךיא

 ? םולח םענהעש ַא טהעז סע ןעוו ,דניק ַא יװ ,ךילקילג יוזא ןייז ךָאנ

 ערהיא טימ טּפאכעגנָא ךיז טָאה ןוא לוק ן'פיוא טכאלוצ ךיז טָאה יז

 ,םיזוב ןעכיוה רהיא ראפ דנעה ענידנעלקניפ

 -- ! םולח ןופ טסדער וד זא, ךיז טכאד רימ ,ךילקריוו ,קיזייא --

 ייצסיוא ,ענימ רעשיטעקָאק א טימ טָאה ןוא םהיא וצ ןעגנַאגענוצ זיא יז

 .זָאנ ןיא ןָאהטעג ?ענש א םהיא ,גידנעכאל ןוא םערא ןעקיד רחיא גידנעה

 | ? קיוייא ,טספָאלש וד --

 -רעפ טָאה ,סיפ עקיד עצרוק ענייז ףיוא רעטניחא ןעגנורּפשענּפָא זיא רע

 טלעכיימשעג ךיוא טָאה ,זָאנ רעטַאברָאה רעד ףיוא ןעלירב ענעדלָאג יד טכיר

 -קריוו -- { טרָאװ ןערחע ןיימ ףיוא -- -- טכערעג זיא יז, :טכַארטענ ןּוא

 יו טקנוּפ ,ןיב ךיא טלעוו א ראפ סָאװ ףיוא ןעסעגרעפ יוזא ךיז בָאה ךיא ,ךיל

 -- 3 ןָא ךימ סע טהעג סָאװ ,ןעכאז עלַא ךָאנ -- -- ! ןעפַאלשענ טלָאװ ךיא

 -נואוועג ךיז רע טָאה -- "? ןערָאװעג טרעטסייגעב יוזא ָאד ךיא ןיב סָאװ ןופ

 .ןיילַא ךיז ףיוא טרעד

 רעשיטעקָאק א טימ ןעביוהעגנָא רעדעיוו יז טָאה -- רעמַאט רעדָא --

 יסנעלעד ףיוא דניירפ עטלַא ענייד ךָאנ טקנעברעפ רָאנ ךיז ןטסָאה -- ענימ

 -- !ףךָאנ טהעטש טירטס יסנעלעד ,העג ? ךאלטסילאיצָאס יד ךָאנ ,טירטס

 יד יא ,ןיקסאר רָאטקָאד א ןעפערט ךיוא טציא טרָאד וטסעוו ךילניישרהאוו

 ןופ ןעדער וצ ןעכלעוו ןופ ,סערּפסקע ןַא ןוא ? טרָאד ייז ןעסייה יוװ ,ערעדנַא

 -- ןעגירק ךיוא טרָאד טציא וטסעוו ,קירוצ רהָאי ףלעווצ טימ יוו ,רענרָאק ַא

 ןַא ןופ טדערעגנ טציא טלָאװ סיררעה רָאטקָאד יוװ ,רָאפ רימ ךיז ?עטש ךיא

 ענידנעלקניפ יד טימ דנַאה עקיד רהיא ןעביוהעגפיוא טָאה יז -- סעדּפסקע

 רהיא טימ טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא רעגניפ עקיד עצרוק יד ףיוא ןעטנאילירב

 ערהיא טימ סענימ עשימָאק ייברעד גידנעכַאמ ,ןעירשעגסיוא לוק ךיגירעזייה

 טרָאװ סָאד) ! רערוטעברַא ,רערוטעברַא ,רערוטעברַא ױרעדידב , -- : ןעּפיל

 טהעטש (דנַאנַאכָאנ לָאמ עכילטע טדערעגסיוא שימָאק סרעדנָאזעב יז טָאה

 ,ַאכ ,אכ ...עערררר עלאיצַאס יד ! ןעגיוא ערעייא טנעפע ! טכאוורע ! ףיוא
 גידנעּפַאכנָא ,רעטכעלעג גירעזייה ַא טימ ןעכַארברעטנוא ךיז יז טָאה -- *! אכ

 טסגעלפ וד יו ,גנילרַאד ,טסקנעדעג---: םיזוב ן'ראפ דנעה עקיד עדייב טימ ךיז

 --- }ַאכ ,אכ ,אכ -- 4 "רערוטייברַא רעדירב, יד וצ ןעדער לָאמ ַא
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 -ַאװעכילּפ םעד טעלגעג ןעסַאלעג ךיז טָאה ,רהיא ףיוא טקוקעג טָאה רע

 טָאה ,עצינליטַאּפ ןייז ףיוא רָאה ?עסיב יד וצ רעטנורא ןעביוא ןופ ּפָאק ןעט

 -ךָאק יד ףיוא ןעדער טגעלפ רע ןעוו ,ןעטייצ עטלַא יד ףיוא טנַאמרעד ךיז

 ,שימָאק יוזא ןעזיווענסויא םהיא סע ךיז טָאה טציא ןוא רעטייברא יד ןצ סרענ

 -- -- לוק ן'םיוא טכַאלוצ ךיוא ךיז טָאה רע זא ,שירעדניק ױזַא

 רע יו טארוקַא ,ןָאט אזא טימ טנָאזעג רע טָאה -- 4 וטסניימ סָאוװ --

 / ןעוועג זיא רע תעב ןָאהטענּפָא טָאה רע סָאװ ,לעציּפש א ןעגעוו טדערעג טלָאװ

 ןליפא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעדער טנעקעג טיג יוזא ךיא טלָאװ טציא -- : דניק א
 | -- -- טלָאװעג

 -- -- ןַאד יו ,ּפָאק ןייד ןיא ןעטייקשירַאנ לעיפ יוזא טינ וטסָאה טציא --

 ,סיררעה רָאטקָאד וטסייה טציא ןוא קישודניכ רעטסימ ןעוועג וטפיב ןאד

 טעמכ ליטש ןוא ןעסַאלעג ןעדער ןעמונעג רעדעיו יז טָאה -- ! גנילראד ,טעדעי
 -ויצ עסייוו ערהיא טלעטשעגסיורא טָאה ,םעהטָא םעד גידנעּפאכּפָא ,ןעצּפעש

 -ורעמַא השעמ ,ןעּפיל יד טימ סעיַאװַאה ענהעש ןעכַאמ ןעמונעג טָאה ןוא רענ

 דורטרעג ןייד רונ וטסָאה סעלא סָאד ראפ ןעקנַאדרעפ ןוא -- : ידייפ רענַאק

 עטָאלב רענואט-ןוָאד ןופ טּפעלשעגסיױרא ךיד טָאה יז -- { גנילראד ,סעדעֶי --

 טציא טכיילעיפ וטסלָאװ ,יז טינ ןעוו -- סענזיב ןייד טשזדענעמעג טָאה יז --

 "קאד רעשיטסילאיצַאס א : ןיקסאר רָאטקָאד דניירפ רעגילָאמא ןייד יו ןעוועג

 טימ ןעלהָאצ סָאװ ,סרערָאנש עשיטסילאיצַאס ייב קיטקארּפ א טימ רָאט

 -רךַאד ,ױזַא טינ --- טפַאשלעזעג רעגיטפניקוצ רעד ןיא קנַאב ַא ףיוא סקעשט

 טכיילעיפ סע זיא -- ןָאט םעד ןעטיבעגמוא יז טָאה -- ? וטסכאל סָאװ ? גניל

 ? רהאוו טינ

 ,לעביימש ןערטיכ א טימ טקוקעגנָא םהיא טָאה יז ןוא

 : טכאלעג טָאה רע

 ערעייז ןעטסילאיצַאס יד ןעלהָאצ ,וטסגָאז יו ? דורטרעג ,וטסגָאז יו --

 ? טפַאשלעזעג רעניטפניקוצ רעד ןיא קנַאב ַא ףיוא םקעשט טימ ? םיריוטקָאד

 ! ַאכ ,ַאכ ,אכ ! ןָאהט גָאז ַא לָאמ ַא טסנעק ,לעפייט ,וד סָאװ ,אכ ,אכ ,אכ

 טָאװ ,ענימ רענעדעירפוצ א טימ טרעפטנעעג יז טָאה -- סיוועג ,ונ --

 רעניטנייה א ןיא קנַאב א ראפ -- המכח רהיא ןעלעפעג זיא ןערהיא ןַאמ םעד

 -- -- "} ישזד ןע , סקעשט ערעייז זיא טפאשלעזעג
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 רעד ייב ןעמונעננָא יז טָאה ןוא רהיא וצ ןָאהטעג ףרָאוװ ַא ךיז טָאה רע

 | | ,עילַאט רעקיט
 ַא ןיא קרַאמסיב ַא טזיב וד -- ןעירשעגסיוא רע טָאה -- דורטרעג --

 7 -- -- עלעּפעק ַא טסָאה וד ...לעדיילק

 ןעגנילק סָאד טרעהרעד רעסיצ ןעטייווצ ןופ ךיז טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 -כילטרעצ סע'סיררעה רָאטקָאד ןעכָארברעטנוא טָאה סָאד ןוא ןָאפעלעט ןופ

 םִוצ רע'םינּפ יד טימ ןָאהטעג רהעק ַא ךיז ןעבָאה בייוו ןוא ןַאמ .ןעטייק

 ...ןָאפעלעט ןופ ןעגנילק סָאד טרעהעג ךיז טָאה טע ןענַאװ ןופ ,ריחט

 סעסימ טדערעגסיורא טָאה -- ?ץרַאװש סעסימ ןופ טכיילעיפ --

 ,סיררעה

 ,ןעגיוצעגסיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,ןעמוקעגניירא זיא שזדרָאשזד
 : טגָאזעג טָאה ןוא ,טעריצשעגסיוא ןעגיוא יד ןופ ךאלסייוו יד טימ

 ...! ןָאסמארבייא רעטסימ ןעבלעז םעד ןופ ןָאפעלעט א ,רָאטקַאד --

 -קָאד טָאה -- ? ןואט ןוָאד ןערהָאפ ךיא לָאז ,דורטרעג ,וטפנָאז סָאװ --

 .בייוו ןייז וצ טעדנעוועג ךיז סיררעה רָאט

 ךיוא ףרַאד רונש ןייז ןוא טנעיצַאּפ רעטוג ַא ...סיוועג ,גנילרַאד ,סיוועג ---

 ןעפור טרָאד ךָאנ ייז ןענעק טינ זַא ,ךיילג יקַאט רהָאפ ...ןערעוו ןענעלעג דלַאב

 -- -- ?'ךָאטקָאד רענואטדןוָאד א

 ...ץרַאװש סעסימ ןופ ןָאפעלעט ַא דלַאב ןָא ָאד טמוק טכיילעיפ רעבָא --

 "ןוַאד ןייז ןעק ךיא ...ראלָאד גיצפופַא ןופ סייק ַא זיא סָאד זַא ,םינ סעגרעפ

 ךיוא ךָאד טניוָאװ ןָאמָאלָאפ רָאטקָאד -- -- עלייוורעד ןעמ לָאז ָאד ןוא ןוָאט

 סיוא גנַאל ןיוש טקוק רע ןוא -- טגָאזעג סיררעה רָאטקָאד טָאה -- ! ייברעד

 ...ץראווש סעסימ ןעּפַאכוצנײרַא טייהנעגעלעג ַא ףיוא

 פעטרעפ א ןוא עדנוטש ַא ןיא ! רהָאפ -- גנילרַאד ,דניימ רעוועג --

 סעסימ ייב ןעפערט טשינ רָאנ ןעק טייצ רעצרוק אזא ןיא ,,,קירוצ ןייז וטסעוו

 ַצ ןוא .?'רָאטקָאד רענואט-ןוַאד א ןעפור טראד ןענעק ייז -- -- ! ץראוש

 טציא רימ ייב ןימעשזדנעב סעסימ רָאג טָאה טָא --- ! ךיוא ראלַאד ףניפ דָאש

 רעגינ םוצ טרעדנעוועג ךיז יז טָאה --- שזדרָאשזד ..,לירעפניפ ַא ןעסירעגסיױרַא

 טמוק רע ןא ,רעפטנע -- ןענידנעלהעפעב א טימ ,ןָאט רעהנַאנַא טימ

 טי עא ךיילג

 -- -- םעמ ,טייר לֵלֶא --
 (א;} }7
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 ,רעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסיורא זיא שזדרָאשזד ןוא

 סיררעה רָאטקָאד טָאה -- ? ןימאשזנעב סעסימ ןעגעוו וטסגָאז סָאװ --

 בָאה ךיא -- : ןעגנַאגעגסיורא זיא שזדרָאשזד ןעוו ,בייוו ןייז וצ טעדנעוועג ךיז

 טימ ךיז ןענָאקעב ,ןעביוא ןהעגפיורא טכַארטעג בָאה ךיא ; ןעסעגרעפ רָאג

 ...רעטנעהענ רהיא

 בָאָה ,עילימאפ רעמערָא ןַא ראפ הבדנ א ןעגעוו רימ וצ ןעמוקעג זיא יז --

 -ז-זיב ? ןעפלעה ךיז ןעמ ןעק סָאװ ,ללעוו ...,לערעפניפ ַא ןעבעגעג רהיא ךיא

 ,טרעהעג וטסלָאװ ...טפַאשטנַאקעב עסיורג ַא טָאה ,יורפ עכייר ַא ! סענדזיב

 יז יו -- רעטכעלעג ַא טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא םיצולּפ דיז יז טָאה -- גנילרַאד

 ,טכ !לעבמיצ א רעביא ץַאק א יװ טָא .ָאנאיּפ רעד ףיוא טלעבמיצעג טָאה
 ...} ַאכ ,ַאכ

 רע טָאה -- ? ןעלעיּפש רהיא ןעגעוו טגָאזעג רהיא וטסָאה סָאװ ,ונ --

 .ןעקַארשוצ ןָאהטעג ּפאכ ַא ךיז

 ןערטיכ א טימ טרעפטנעעג יז טָאה -- ? גנילראד ,וטסגערפ סָאװ --

 -ַאנ ..ןעשנעמ א טימ ןעדער ןעק ךיא זא ,טסייוו וד ,ךיז טכאד -- ?עכיימש

 ...ןירעלטסניק עטכע ןַא יו ,טלעיּפש יז זא ,טנָאזעג רהיא בָאה ךיא ,ךילריט

 -נוא רע טָאה -- ! ןעגָאז טפראדעג .רהיא וטפָאה ,יקפווערַאדַאּפ יו --

 ? ךיוא רימ ןענעוו טרָאװ א ןעפרָאװעגניירא רהיא טסָאה -- טּפאכעגרעט

 ...1 רעטרעוו ןהעצ --

 ,.. ונ --

 טעוו ,ןַאמ א ךָאד טָאה יז ! טייר ללֶא יב ליוו טיא ? גנילראד ,ונ סָאװ --

 םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא טנַאזעג יז טָאה -- ! ןעפלעה טָאג אמתסמ

 ...ןירעפיטש עננוי השעמ ,שימלעש

 6 טימ טרעפטנעעג רהיא טָאה ןוא קוק רהיא ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה רע

 ,לעכיימש ןעגיררעטוּפ ,ןעכייוו ,ןעטרַאצ

 יי ןוא טנערפענ ױעדעיװ רע טָאה -- ? דורטרעג ,עטנַאקעב רהיא ןוא --
 : ןעטבעילרעפ ַא ייב יוװ ,םערָאװ ןוא ךייוו ןעננולקעג טציא טָאה לוק

 ? ןענייז ייז רעוו ,ןיוש וטסייוו

 .ךיא סייוו רוש ---

 / ./ 5 םידוהי עשטייד --|

 ךיוא ןיא ןימאשזנעב סעמימ  .רענילרעב עגיטכיר ,גנילראה ,סעי --
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 ! ןערעה וצ ןעגינענרעפ א ,שטייד טדער יז יו ןערעה טסלָאװ ..,.ןירענילרעב

 סע טדער יז יוװ ,ןערעה וצ ןעגינעגרעפ ַא -- "! עכאמ ךיא , "! עכיורב ךיא

 ...} סיױֵרַא

 ....ןירענאיצילַאג ַא זיא יז זא ,טרעהעג רָאג נָאה ךיא --

 -סיוא טָאה ןוא ןָאהטעג פאכ א סיררעה סעסימ ךיז טָאה -- ? אה --

 סענייק ,גנילרַאד ,ךילגעמנוא טזיא סָאד -- :שטייד ןעטנע ףיוא ןעירשעג

 ...! סלַאּפ סענייק ,ןָא טכינ רהיא ןַא ןעמ טהעז סָאד ! סלאפ |
 -עג רע טָאה -- ןעשטייד ענערָאבעג ךיוא ךָאד ןענייז ריד טימ ךיא --

 ...! גרעבסגינעק ןופ -- גידנעלכיימש ,טגָאז

 -יו ראפ ןעבענסיורא ךיז ןעֶלָאז רימ ? ןעד סָאװ ! גנילרַאד רוש ,ונ --

 סָאג רענראילאטס ןופ סערדַא םעד ןעבעגנָא רימ ןעלָאז רשפא ןוא ? רעקסבעט

 ? סיררעה רָאטקָאד ,ךיוא

 .טבאלוצ ךיז טָאה רע

 ! טַאמָאלּפיד רענערָאבעג א ,עלעבייוו ַא טזיב וד ,דורטרעג --

 ףיוא ענימ רענעדעירפוצ ַא טימ טנַאזעג יז טָאה -- ? גנילראד ,ָאיֵא --

 ניחור טציא יקַאט וטסנעמ ? טראנעג טינ רימ ןיא ךיז טסָאה וד --- ןעּפיל יד

 | ! ןואטדןוָאד טנעיצַאּפ ןייד וצ ןערהָאפ

 -העפעב א טימ טגָאזעג יז טָאה ,ריהט םוצ ךיז ןָאהטעג רהעק ַא ןוא
 : ןָאט ןעדנעל

 ,..} טוָאק ןוא טעה ס'רָאטסָאד םעד ,שזדרָאשזד --

 ןעטייוצ ןופ טרעפטנעעג שזדרָאשזד טָאה -- ...! םעמ ,טייריללא --

 .רעמיצ

 ןערחאפ וצ -- טגָאזעג סיררעה רָאטקָאד טָאה -- ? דורטרעג ,וטסייוו --

 -הֶאי לעיפ ױזַא ןיוש ...טדאטש רעדנַאנַא ןיא יו סיוא רימ טמוק ןואטדןואד

 רָאּפ א רונ רימ זיא טייצ עצנאג יד ראפ ...! זיוה ַא ןיא ןעוועג טינ טרָאד ןער

 ...! ןערהָאפצכרוד רונ רעכָא ,ןואט-ןואד ןערהַאפוצכרוד ןעמוקענסיוא לָאמ

 -ָאמַא ענייד רעסיוא ,גנילראד ,ןערָאװעגנָא טשינ רָאג טרָאד טסָאה וד --

 ....| ןע'ןיקסאר רָאטקָאד דניירפ ןעגילָאמא ןייד ןא ןעטייקשיראנ עגיל

 "ןואד -- טכארטרעפ סיררעה רָאטקָאד טגָאזענרעביא טָאה -- סעדעי --

 ענעדעישרעפ טימ ,טדעטש ענעדעישרעפ ייווצ יו ןענייז ןוַאטּפא ןוא ןואמ

 | ...! סעי-עי .ןעשנעמ
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 ,טוה ןוא ָאטלַאּפ סע'סיררעה רָאטקָאד טימ ןעמוקעגניירא זיא שזדרָאשזד

 ...| קאד ,רעיה --

 ,םָאק ןעטאוועכילּפ ן'םיוא טוה ןייז ןָאהטעגנָא טָאה סיררעה רָאטקָאד

 סָאד ןָאהטענ טעלג ַא טָאה ןוא זָאנ רעד ףיוא ןעלירב ענעדלָאג יד טכיררעפ

 | | .ןעטייז עדייב ןופ ?עדרעב

 רע טָאה -- ! ריִמ ייב ןעמהענ גנאל טינ טעװ סע ,דורטרעג ,טיינ טוג --

 .סיפ עקיד עצרוק ענייז ףיוא סיױרַא קנילפ זיא ןוא --- טגָאזעג

 יז טָאה ןַאד .ןעניוא יד טימ ןאמ רהיא טיילגעב טָאה סיררעה סעסימ

 ןוא ירטקעלע יד ןעהערדניירא םהיא ףיוא גידנעקוק טינ ,רענינ םעד ןעסייחעג

 ,ןעביוא קעוַא יז זיא ןַאד ןוא ...ץראווש סעפימ ןופ ןָאפעלעט א ףיוא ןעטרַאװ

 רהיא טימ גידנעשיור ןוא ,זנאג עטעפ א יו ,טירט ערעווש טימ גידנעטערט

 | ,..ריילק ןעדייז ,ץראווש
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 טנעיצַאּפ ןייז ןופ ןעננַאגעג סיררעה רָאטקַאד זיא םורא עדנוטש ַא ןיא

 -עג ךיז ןוא ןעטייז עלא ףיוא טקוקענמורא ךיז טָאה ,טירטס ירנעה רעביא

 ףלעוצ עטצעל יד ראפ טרעדנערעפ יוזא ָאד ךיז טָאה סעלַא .טרעדנואוו

 ....ןעשנעמ יד טינ ןוא רעזייה יד טינ, סאג יד טנעקרעד טינ טָאה רע ! רהֶאי

 טימ ,סּפוטס עכיוה טימ ,ןעריהט ענעפָא טימ ,רעזייה-טנעמענעט עיינ ,עסיורג

 -ךעטש רעשידיא ַא ןיא יוװ ,םייח רעד ןיא יו רָאנ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 יד ןיא ןוא ןעריהט יד ןעבענ ,סּפוטס יד ףיוא ןעציז ןוא ןעהעטש סָאװ ,לעט

 ,םרַאיל טימ ,רעדליּפעג טימ סױרַא ןוא ןיירַא טרָאד ןעפיול סָאװ ;  ןעריחט

 "ייוו ַא טימ ,ּפאש רעשטוב ַא ,ירעסָארנ ַא טירש ןעדעי ףיוא ....ןעיירשעג טימ

 םקָא ןַא ןופ ּפָאק ןעטלהָאמענסיוא ןַא טימ ,רעטסנעפ יד ףיוא "רשכ רשב , ןעס

 סיוװַא ןעהעג סּפאש-רעשטוב יד ןופ ןוא סירעסָארג יד ןופ ןוא ..,רענרעה טימ

 -ָארּפ ןענָארט ,ּפָאק ן'םיוא דאלטייש ןיא ראגָאז עכנאמ ,עשימייה טכע ,רעבייוו

 עטניטולברעפ טימ רענהיח עטקילפעגבא ,ךעלקעז ענעריּפַאּפ ןוא ןָאיזיוװ

 ,..רעיּפַאּפ ןעטלעקיוועגנייא םעד ךרוד ךיז ןעשטיוב סָאװ ,ךאלעּפעק עצראווש

 טימ טקעמש סע ןוא רעדניק עשידיא ןופ ַאה-וה ַא ךיז טנָארט טפול רעד ןיא

 ....שיפ עשידיא עטכָאקעג

 "יעגסיוא טָאה טירטס ירנעה יװ ,טנַאמרעד ךיז טָאה סיררעה רָאטסָאד ןוא
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 רע טָאה -- ךאלזייה-טאווירּפ עניילק יד ףיוא ; קירוצ רהֶאי ףלעווצ טימ ןהעז

 -עזעגנָא טינ ָאד ןעמ טָאה ןַאד ....ןעריהט עטּפַאלקעגוצ יד טימ טנַאמרעד ךיז

 ַא טימ ריא ַא .ןעניוא יד ןיא ּפאש רעשטוכ ןעשידיא ַא וצ ירעסָארגַא ןעה

 -ןעטלעז ןַאד ָאד ןעמ טָאה ?עטייש ַא טימ ענידיא א רָאג וצ ,דרָאב ןעשימייה

 עקניניילק ןעגיוצענ ןאד ךיז ןעבָאה סאג ןעטייז עדייב ןופ .ןעפָארטעג ןעוו

 -שילב טימ ,ןערהיט עטכַאמענוצ טימ ,עגי'דובכב ,עגיהור ,עניטכיצ ,ךא?זייה

 -יימסערד ַא ןופ ּוצ ,רעיאל א ןופ וצ רָאטקָאד א ןופ ייז ףיוא סדליש ענידנעצ

 .דיירט ןעשיטארקָאטסירא ןַא טָאהעג טָאה סָאװ ,ןירעק

 ...גיהור ,ליטש ןעוועג ָאד זיא ,טכַאנייב ןיינ ךָאנ ,טייצ רעזיד ןיא ןַאד

 -ניק עשידיא ןופ ןעטפול ןיא ךיז טנָארט סָאװ ,אהדוה ןעגיטציא םעד טאטשנא

 ַא ןופ רענעט עקַאמשעג יד ןערעה טנעקענ טייצ עזעיד ןיא ןאד ןעמ טָאה ,רעד

 | ....עקזייה עגי'דובכב א ןופ ןענָארטעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,ָאנאיּפ

 רָאטקָאד דניירפ רעטלַא ןייז ואוו ,זיוה סָאד ףיוא טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 -רעפ טּפָא רע טגעלפ טרָאד ..,.טניוָאװעג קירוצ רהָאי פלעווצ טימ טָאה ןיקסאר

 -ןלּפ ןוא ןע'ןיקסאר רָאטקָאד טימ ןעטַאבעד עסייה ןיא טכענ עצנאנ ןעגנערב

 קוק ַא םעד ףיוא ןוא זיוה םענעי ןעכוזוצפיוא ,ןעהיצ ןעמונעג םהיא טָאה םיצ

 -ריטַאנ ? ןיקסאר רָאטקָאד ךיוא טציא ךָאנ טניױָאװ רשפא .ןעטייוו ןופ ןוחט

 -עגיינ יוזא זיא רע ....ןָאהט קוק ַא רונ ,ןהעגניירא טינ רע טעוו זיוה ןיא ,ךיל

 ןליפא ,ךילקילג יוזא טכארברעפ לָאמ ַא טָאה רע ואוו ,זיוה םענעי ןהעז וצ גיר

 ...ךילקילג ךָאד רעבָא ,?עגניא רעשירַאנ השעמ

 -ָאגטנָאמ ןעבענ טירטס ירנעה ףיוא ןעוועג טציא זיא סיררעה רָאטקָאד

 --! ץעגרע טרָאד , -- ןָאהעג טכארט ַא רע טָאה -- "ףיורא  ,טירטס ירעמ

 -עג זיא לעזייה סָאד ואוו ,ץַאלּפ םעד ףיוא טנַאמרעד ךיז רע טָאה -- "....םעי

 | .ןענַאטש

 ןיא ןיירא רע טעוו ןאד .גירעגיינ יוזא זיא רע ,ןָאהט קוק א רונ טעװ רע

 .םייהַא ןערהָאפ טעװ ןוא רַאק יד ןעמהענ טעוו ,ייוודָארב טסיא

 סעּפע ךיז טָאה ,גידנעהעג ,ןוא ...זיוה םענעי ןעכוזפיוא קעווא זיא רע ןוא

 ןהעז ןעגנַאנעג טלָאװ רע יוו ,טארוקַא ,ןעצראה ןיא םהיא ייב ןעלּפאצ ןעמונעג

 ...ןהעזעג טינ גנַאל ,גנאל ןיוש טָאה רע ןעכלעוו ,דניירפ ןעטוג ןעטלא ןא סעּפע :

 ןעמונעג טָאה רע ...רענרָאק ןופ זיוה עטייווצ סָאד ...רענרָאק רעד זיא טָא |

 סָאד טאטשנא !ָאטיג -- רעהַא ןוא ןיהַא ןעקוק ,זיוה סָאד םורָא ןעכוז
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 -יוא ענייז ראפ ןענָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאמ א ןופ זיוה עני'דובכב ,עניילק

 "יוצעגרעטנורא טימ ,רעטסנעפ יד רעטנוא דליש ס'ןיקסאר רָאטקָאד טימ רעג

 טימ זיוה-טנעמענעט עסיורג ,עסיורג א ןהעזרעד רע טָאה -- ןענידרַאג ענעג

 ַא ןיא ,ענעדיא עקיד א ...עמרַאזאק א ןופ םינּפ ַא טָאה סָאװ ,ןערהיט ענעפָא

 ,טמערָא עטיור ,עקיד רעביא ?עברַא עטרעשַאקרעפ-ךיוח טימ ,רעּפַאר ןעגיצומש

 םורא ןוא ןעגיוא יד רעביא ,ןערעטש ן'רעביא רָאה עצראווש עטלעטַאּפוצ טימ

 רעטנוא ןענַאטשעג ָאד זיא -- ,ןירעּפיק-זיױה יד זיא סָאד גיטנעק ,ןערעיוא יד

 יד רעטניח טנערבעג טָאה סָאװ ,ּפמָאל ןעטיור ןעשירטקעלע ןַא ןופ ןייש רעד

 טיור א טימ טצופעג טָאה ןוא ,רָאדירָאק ןיא גנַאגניירא םייב ,ןערהיט ענעפָא

 .ןעריהט יד ןופ ךעלטנעה ענעשעמ יד ץכערימש

 עג ,זיוה-טנעמענעט עטיורג סָאד ףיוא טקוקעג טָאה סיררעה רָאטקָאד

 רעדעיוו ךיז טָאה ןעניוא ענייז ראפ ןוא ; ןעלסקא יד טימ טקירדעג ןוא טקוק

 -ַאטשעג זיא סָאװ ,זיוה עניילק סָאד ,רעהירפ יוװ רע'טלוב ךָאנ ןעגָארעגכרוד

 -עט עסיורג סָאד טציא טהעטש סע ואוו ,ָאד טָא קירוצ רהָאי ףלעווצ טימ ןענ

 ןעסיורג א ןיא טרָאד ןיילא ךיז ןהעזרעד רָאלק טָאה רע ןוא ..,זיוה-טנעמענ

 ; דניירפ ןערעדנַא ןוא ןעניקסַאר רָאטקָאד טימ גידנעקנירט לָאמַא ,רעמיצ

 גידנערהיפ לָאמ ךס א ןוא ,לעגניא חשעמ ,גידנעכאל ןוא גידנעפיטש לָאמ א

 -רַא רעד ןיא ןעגארפ עסיוועג רעביא ןעניקסַאר רָאטקָאד טימ ןעטַאבעד עגיציה

 ...גנוגעוועב רעטייב

 רעטנוא זא ,ןעטכאד ןעמונעג םהיא ךיז טָאה םיצולּפ ! גידריווקרעמ ,ןוא

 טָאה סע יו ,סָאװ ךָאנ ,סעּפע ןעבָארנעב טנעיל זיוה-טנעמענעט עסיורג עזיד

 טייצ עגנאל א רע טָאה סָאװ ןעגעוו ; טקנעב רע ,ןעזיווענסיוא טציא םהיא ךיז

 ןהעז סע טלָאװעג ןוא טנַאמרעד טציא ךיז טָאה רע סָאװ ףיוא ; טכַארטעג טינ

 טָאה ,זיא "סעּפע, סָאד סָאװ ...ןהעז טינ לָאמנייק ,לָאמנייק ןיוש טעװ ןוא

 זַא ,טלהיפרעד טָאה רע רעבָא ; גנונכער ןייק ןעבעגעגּפָא טינ ךיז רָאלק רע

 םהיא ךיז טָאה טייקרעווש ענדַאמ א סעּפע זא ,טנָאנ ןוא םהיא טעשטומ סעּפע

 ....ןעצרַאה ן'םיוא טגיילעגקעוװא לָאמ א טימ

 .טקוקעגנָא םהיא טָאה יורפ עקיד יד

 וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה -- ? רעטסימ ,רָאטקָאד םעד טפראד רהיא --

 ּפָאק ן'םיוא קירוצ ןערעטש ןוא ןעניוא יד ןופ רָאה יד גידנערַאשפױרַא ,םהיא
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 -עג בייר ַא טָאה ןוא ,ץכערימש רעד טימ עטכירעגנייא ,רעגניפ עטיור טימ

 ,..בָארַא ןוא ףױרַא ,רעהַא ןוא ןיהַא עציילּפ רעקיד רחיא ןָא זָאנ יד ןָאהט

 רע טהעטש סָאװ, .ךיז וצ ןעמוקעג ןוא ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע

 ןוא 'טנעמנייפנַאק , ץראוש סעסימ ףיױא טנהָאמרעד ףיז טָאה רע "?ָאד

 ייוודָארב טסיא וצ ךאלסיפ עצרוק ,עקיד ענייז ףיזא לענש ןחעג ןעמונעג טָאה
 ...רַאק ַא ןעּפַאכ ,וצ

 טָאה םיצולּפ ...טירטס ןָאסרעּפעשזד ןיא טרהעקענניירַא ךיז טָאה רעי

 ךיז טָאה סָאװ ,ןעמיטש עטרעדנוה {ופ ןעמראיל ןוא ןעידוח א טרעהרעד רע
 -מרוטש ַא ןופ סעילאווכ ןופ ןעידוה סָאד יו ,ןעגעקנַא םהיא ןעגָארטעג

 ,.,םי ןעגיד

 -רַאטש ץלא ,ייוודארב טסיא וצ ןעמוקעגוצ זיא רע רעטנעהענ סָאװ ןוא

 רע טָאה רערהעלס ץְלַא ,ןעמרַאיל ןוא ןעידוה סָאד ןעגָארטעג ךיז טָאה רעק

 "! ןָאיצולָאװער עשיסור יד ריפ ארוא , "! ארוא, ןעיירשעג יד טעדיישרעטנוא
 "! טירטס ן'פיוא גנולמַאזרעפנעפַאמ א םינּפה ןעבָאה ןעטסילַאיצַאפ יד,

 קוק ַא טלָאװרעפ קראטש ךיז טָאה םהיא ןוא .,ןָאהטענ טכַארט ַא רע טָאה
 ...ךיוא עטנַאקעב עטלַא ענייז ןופ רעצימיא ביוא ; טרָאד טדער רע ,ןָאהט

 .ייוודָארב טסיא ןיא ןיירַא זיא רע

 טימ םי רעצראוש א טנעוװעב ךיז טָאה ,קרַאּפ דראויס ןעגענ ,טרָאד
 ךיז טָאה ,רעייפ טימ לופ ,רענדער ַא ןופ עמיטש עגידנעכליה ַא .ןעשנעמ
 ; סָאג רענעטכיילעב ארטקעלע טימ ,רעלעה רעד רעביא ןעגָארטעג טרָאד ןופ
 עטרעטסיינעב ןופ ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא עלייוו עדעי זיא םיטש עזעיד ןוא
 ...טפול יד טכליהרעפ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ רעדנעזיוט ןופ ןעיירשעג

 רענדער םעד ןופ םיטש יד זַא ,טכַאדעגסיױא ךיִז טָאה |'סיררעה רָאטקָאד |
 ןופ רעוװ ,ןענהָאמרעד טנעקעג טינ רעבָא ךיז טָאה רע .טנַאקעב םהיא זיא
 .םיטש יד טָא טאהעג טָאה עטנַאקעב עטלַא ענייז

 רעצימיא ךיז טכַאד ...טרָאד טדער סע רעװ ןוחט קוק ַא רונ לעװ ךיא ,
 ןַאד , -- ןָאהטעג טכארט א םיררעה רָאטקָאד טָאה -- עטנַאקעב עטלַא יד ןופ
 ..'! ראק א ןעמהענ ךיא לעוו

 *רַאװש רעד ןעננולשרעפ םהיא טָאה דלַאב ןוא ,ןיהַא קעװַא זיא רע ןוא
 .ןעשנעמ טימ םי רעצ

 .ףעד ןאוו יי םעד וצ רעטנעהענ ןעּפוטשכרוד ךיז טלָאװעג טָאה רע
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 רעד יו ,ןעמונעג גנַאל טינ עקַאט טָאה סע ןוא ,ןענַאטשעג זיא רענדער

 -דער םוצ רעטנעהענ םהיא רעטניהַא ןעסירעג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע רעסיורג

 ..ץַאלּפ םענעי וצ טנעהָאנ טּפוטשענוצ םהיא טָאה ,רענ

 םהיא ןעבענ ןוא .ןייטשבראפ רעיִאל :רענדער םעד טנעקרעד טָאה רע

 ,ךילרהע יא :עטנַאקעב עטלַא ערעדנַא ךָאנ ןענַאטשעג ןענייז ןעגָאװ ן'פיוא

 -עג קירוצ ןערהָאי טימ רע טָאה לָאמ לעיפיוו ...נרעבדירפ .יא ,ןַאמנייש יא

 םעד רעטניהַא ...רענרָאק ןייא ףיוא ,םרָאפטַאלּפ ןייא ןופ ייז טימ טדער

 טלעטשרעפ םהיא טָאה רענדער רעד ...ןַאמ א ךָאנ ןענַאטשעג זיא רענדער

 ןָאהטעג רהעק א זעוורענ ךיז רענדער רעד טָאה דלַאב -- -- סעציילּפ יד טימ

 .רעהירפ טָאה רע ןעכלעוו ,ןַאמ רעד ןוא טייז רעדנַא רעד ףיוא םוקילבוּפ םוצ

 סירעה רָאטקָאד רַאפ ןעפָא ןענַאטשעג טציא זיא ,סעציילּפ יד טימ טלעטשרעפ

 זיא ןיקסָאר רָאטקָאד דניירפ ןעטלַא ןייז : טנעקרעד םהיא טָאה רע .,ןעניוא

 רעד ! טייצ יד ריפ טרעדנערעפ נינעוו יוזא ךיז טָאה רע ןעוועג סָאד

 רעבלעז רעד ,ןעניוא עצרַאװש יד ריא קילב רעזעוורענ ,רעגידרעייפ רעבלעז

 םהיא ייב ןיא םינּפ רעד רונ ,ןעּפיל עניד יד םורַא ?עכיימש רטרעטסייגעב

 ,..קירוצ רהָאי ףלעווצ טימ יו רעלופ ןערָאװעג

 רענעי יו :טכַארטעג רע טָאה ,ןע'ניקסַאר רָאטקָאד ףיוא גידנעקוק ןוא

 סָאד ןוא ,םוקילבוּפ ןעשיווצ םהיא גידנעהעזרעד ,טרעדנואוועג סע ךיז טלָאװ

 טָאה ,ןעצרַאה ןייז ןיא טכאװעגפיוא רעדעיװ טָאה שינעגָאנ עגידרעהירפ

 -- -- רעקרַאטש דָאנ ןעשטומ ןעמונעג םהיא

 ; טייחיירפ עשיסור יד ריפ "ַארוא, ןַא טימ טגידנעעג טָאה רענדער רעד

 -םייגעב טימ "ַארוא , ןעזעיד טּפאכעגרעטנוא ןעכָאה ןעשנעמ רעדנעזיוט יד

 רעד ןיא טיירב ןוא טייוו תולוק ערעייז טימ ןעגָארטוצ סע ןעבָאה ןוא גנורעט

 ךיוא רע טָאה לָאמ ַא זַא ,טנהָאמרעד ךיז טָאה סיררעה רָאטקָאד ןוא .טפול

 -נעמ רעדנעזיוט ייב ןעיירשעג עטרעטסייגעב ענױזַא ןעסײרפױרַא טנעקעג

 ןוא גָאטהעװ טימ טשימוצ ,האנק ַא טקעוורע ךיז טָאה םהיא ןיא ןוא ,ןעש
 ןעבָאה ןוא ןעגָאװ ן'םיוא טרָאד ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,עלַא יִד וצ ,רעיורט

 רעצרעה עכילשנעמ ?עיפ ױזַא ןערעטַאלּפ ןוא ןערעטיצ טכַאמעג טרָאד ןופ

 .תומשנ ןוא

 ןיא טציא ?טציא ןוא !ךיוא רע ,טנעקעג לָאמ ַא ךיוא סע טָאה רע

 יד טימ ןענָאװ םעד םורא ןחעטש רונ ןעק סָאװ ,םוקילכוּפ ןופ רענייא רע
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 סָאד ןוא םהיא ןעשיווצ רונ דעישרעטנוא רעד ! ןענָאװ ן'םיוא טינ ,רענדער

 -עב ךיז ןענעק ןוא רענדער םעד ןעביולג ייז סָאװ ,זיא םוקילבוּפ עגירעביא

 .טינ -- רע ןוא ןערעטסייג

 ןעפיולטנע ןוא רַאק יד ןעּפַאכ ,ןענַאד ןופ ןעפיולטנע טלָאװעג טָאה רע

 רעיורט ַאזַא ןעפורעגסיױרַא טָאה סָאװ ,סעֶלַא םעד ןופ ,ןוַאט-ןוַאד םעד ןופ

 טלעטשעגרָאפ ןעמ טָאה טייצ רעזעיד ןיא רונ ; המשנ ןייז ןיא שינעקנעב ןוא

 .ןהעטש רעטייוו ןעבילבעג זיא ,סיררעה רָאטקָאד ,רע ןוא ןע'ניקסַאר רָאטקָאד

 -רעטסייגעב טימ ןעמונעגפיוא םוקילבוּפ סָאד טָאה ןע'ניקסַאר רָאטקָאד

 ןענעוו ןָאהטעג טכארט ַא טָאה סיררעה רָאטקָאד ןוא ,ןעטנעמסידָאלּפַא עט

 "! שנעמ רעכילקילג תמא ןַא זיא טָא, : האנק ןופ גָאטהעװ ןעפעיט טימ םהיא

 יד ןוא ,תובהלתה סיורג טימ ןעדער ןעמונעג טָאה ןיקסַאר רָאטקָאד ןוא

 רעד ןוא ,גנרעטסייגעב ןופ ןעקנופ טימ טעשטשילבעג ןעבָאה ענייז ןעגיוא

 -גילעזקילג רערעדנוזעב ןימ ַא טימ טלהַארטשעג טָאה רענייז םינּפ רעצנַאנ

 ,םייה עטלַא רעזנוא ןעגעוו ,םייה יד ןענעוו םלוע םוצ טדערעג טָאה רע .טייק

 -הַארטש עלעה ערהיא טציא טסינ טייחיירפ ןופ ןוז עניטכיל יד רעכלעוו ףיוא

 רעפּפמעק-סטייהיירפ עשיסור יד ןופ ףּפמַאק ןעגירהָאידננַאל םעד ןעגעוו ; ןעל

 - -בַאװרע רעזנוא סָאװ ,עלָאר עגידלַאװעג יד ןעגעוו ; טונק רעשיסור רעד ןעגעג

 טָאה ,"ןעטסי'נויצ יִלעוּפ , יד ןוא "ןעטסידנוב , יד ,ןיילַא קלאפ סעשידיא סעט

 ,םהיא וצ ךיז גידנערעהוצ ,םלוע רעד ןוא ..,פּפמַאק ןעזעיד ןיא טלעיּפשעג

 ןוא ,"סַארוא , םימ ,ןעטנעמסירָאלּפַא טימ ןעכַארברעטנוא טפָא םהיא טָאה

 רַאגָאז ןעבָאה ןעמיטש עגינייא יו ,טרעהעג רַאגָאז טָאה םיררעה רָאטקָאד

 *! ןיקסַאר רָאטקָאד רַאפ ַארוא ,, : ןעירשעג

 יו ,ןערעה וצ טָאהעג בעיל רהעמ לָאמ ַא םוקילבוּפ סָאד טָאה ךימ,

 םהיא טָאה ןעצרַאה ןיא ןוא ,טכַארטעג סיררעה רָאטקָאד טָאה --- ",םהיא

 -- -- טנַאנעג ןוא טגָאנעג

 רע טייז ,טלהיפרעד טציא סיררעה רָאטקָאד טָאה לָאמ ןעטשרע םוצ ןוא

 -ָאה ןיא טהעטשעב קילג עצנַאג סָאד טינ זַא ,סיררעה רָאטקָאד ןערָאװעג זיא

 רעדנַא ןַא ָאד זיא סע זַא ;ןעטנעיצַאּפ עכייר יד ייב קיטקַארּפ ךס ַא ןעב

 טַאהעג ךיוא לָאמ ַא טָאה רע סָאװ ,קילג סערעכעה ַא ,סילנ סערעלופ ַא ,קילג

 גידנעהעטש ,ןוא ...ןעברָאטשעג ,ןעברָאטשענ םהיא ייב זיא סע סָאװ ןוא

 ךיז טָאה ןיקסַאר רָאטקָאד ,דניירפ ןעטלַא ןייז ןעגעג ,ןעגָאװ ןעבענ טציא



 509 ןירבָאק ןָאעל

 "עג ןייז ןופ ןעצרַאה ןיא ךיז ייב רבק םעד טלהיפ רע זַא ,טכַאדעג םהיא

 רעפעיט טימ טרעטיצעג טָאה סָאװ ,המשנ ַא טימ ןוא .קילנ םענעבראטש

 :טכארטעג שינרעטיב טימ רע טָאה ,עטױט ערעייהט ענעי ךָאנ שינעקנעב

 "! תונא רבק ףיוא ןעמוקעג ! תובא רבק ףיוא ןעמוקעג ,

 םעד ךרוד טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה ,ןענָאװ ןופ טקורעגבָא ךיז טָאה רע

 ,..! םוקילבוּפ ןופ רענייא -- ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא ןוא םלוע ןעסיורנ

 ,קרָאודוינ -- 1908 ,טסוגווא



 :םַאירַאװ עקשָאי

 ,(טיוהנעגנַאגרעפ רעמנעהָאנ רעד ןופ רעדליב)

 ייווא

 : ןעלהעצרעד ןעביוהעגנָא טָאה ןַאמרעבעיל ןוא

 ,"סרעדיינש םעד והילדג עקשָאי , ןעסייהעג רע טָאה ן'תמא רעד ןיא --

 טינ שרעדנַא םהיא ןעבָאה עקווָאמָארנָאּפ ןיא םיתב ילעב ענהעש יד רעבָא

 ."טאירָאװ עקשָאי, יז ,ןעפורעג

 -ָארגָאּפ ןיא םיתב ילעב ענהעש יד ,ייז ןעבָאה "טַאירָאװ עקשאי , ןוא

 רע זיא ןעגיוא ערעייז ןיא ל?ייוו ,ןעבעגעג ןעמָאנ ַא רַאפרעד םהיא ,עקווָאמ

 ...ןייז ?יצמו רמוש לָאז טָאנ ןייא זַא ,האירב עניד'הנושמ אזַא ןעוועג

 ,ןעגיוא ערעייז ןיא ןעוועג רַאפרעד רע זיא האירב עגיד'הנושמ ַא ןוא

 -ָארגַאּפ יד ףיוא ,ייז ףיוא רונ טינ עשזָאכַאּפ ןעוועג טינ רָאג זיא רע ?ייוו

 ןיא רע :טיג יאדוא סָאד .אלימ) ,סע טסייה םיתב ילעב ענהעש רעקווָאמ

 -ָארגַאּפ יד ,ןעכיילג ןייז ףיוא וליפא רונ ,(טיח ןב טיח ַא יוו רהעמ טינ ךאד

 ,טינ ךיוא תוכָאלמ ילעב רעקוועמ

 יד ןוא ,םהיא םורַא םענייק ףיוא עשזָאכַאּפ טינ שנעמ ַא ןעוועג זיא רע
 ,רימ ףיוא טיג עשזַאכַאּפ טינ זיא סָאװ ,רעד זַא ,ױזַא ןיוש ןענייז ןעשנעמ

 ייז ןעבינ םעד ,ןיילַא ךיז ףיוא ןעצנַאג ןא רונ ,םענעי ףיוא טינ ןוא ריד ףיוא

 ..ןעמַאנ םענעגייא רעייז

 -שָאי, םתס ןעוועג טינ ןעשנעמ ענימורַא יד ייב רע זיא עקַאט רעבירעד

 ןעבָאה רונ ,ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ױזַא טָאה עטַאט ןייז ןעמעוו ,שנעמ ַא ,"עק

 סָאװ ,"טַאיראװ, שינעמענוצ יד "עקשֶאי , ןעמָאנ םעד וצ ןעבענענוצ םהיא
 ןעגָארטעג ןעבָאה עכלעוו ,ס'עקשֶאי ערעדנַא עלַא ןופ ןעדיישרעטנוא םהיא לָאז

 ..ךיילג ןעטייל וצ, ןעוועג ןענייז ןוא םיקלא םלצ םעד

 ןעוועג זיא סָאד .םהיא טימ טפַאשטנַאקעב עטשרע ןיימ קנעדעג ךיא

 ַא ןיא ,ןערהָאי רעגיצנייג יד ןופ ףוס ן'ּפיוא ,קירוצ ןעבעיז רהָאי ַא טיִמ
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 ןיימ ןופ עקוועמַארנַאּפ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא יו ,םעד םורָא טייצ רעסיוועג

 .רעדניק עשידיא וצ ןענָאיצקעל עשיסור ןעבענ וצ ,קעווצ םעד טמ לעטדעטש

 רענהייצ יד ןענעל וצ ןעמוקעגסיוא טלָאמעד רימ ןיא טייצ עגנַאל ַא

 ,דימלת ַא טקישעגוצ רימ טָאה טָאג זיב ,עקווָאמָארנָאּפ ןיא סעצילאּפ יד ףיוא

 ךימלת רעזעיד ...רערהעל ַא ףיוא דלעג ןעבעגסיוא טלָאװעג טָאה סָאװ

 ןטימ ,סישטנַאמרעגנוי רעשי'ריגנ רעהטארייהרעפ א ןעוועג זיא רעניימ

 רענייא ןעוועג זיא עצבייל-רעב עטַאט ןייז ,.םעצבייל רעב ?'קילארשי ןעמָאנ

 ַא ,קינרעכָאװ ַא ,דלענ ךס ַא טימ דיא ַא ,עקוועמָארנַאּפ ןיא "ינּפ , יר ןופ

 ןיא וצרעד .סאגנ רעקוװעטַאלב ףיוא רעזייה ענהעש עכילטע ןופ ?ּפוטמ לעב

 ס'ניבר רעקסּפולנ םעד ישילשב ינש א ,ךיוא סחוימ רעסיורג ַא ןעוועג ךָאנ רע

 .ןייֵלַא

 ןערהָאי יד ןעבעלסיוא ןעק ןעמ זַא ,ןעטלַאהעג טָאה ,עצבייל-רעב ,רע

 -רעסַאו רעד עיטָאדװַא גידנענעק טינ ,בור? הנויח ןעקישוצ לָאז טָאנ ןוא

 טָאה סָאד זא ,ךָאנ טּפיוהרעביא .םיקודקיד עלַא יד טימ ןושל סנירעגערט

 ,ריחיךב ןייז ,רוציקה ...!רערהעל ןעלהָאצ וצ דלעג ןעטסָאק טפרַאדעג

 רע זַא ,ל'רוחב רעדנוזעג ַא ןעסקאווענסיוא ףליה ס'טָאנ טימ זיא ,ל'קילארשי

 "ןושל סנירענערט-רעסַאוו רעד עיטָאדװַא, טנעקעג טוג ױזַא טינ ןליפַא טָאה

 ץלַא זיא רע : טדאשעג טינ הלילח ךיוא םהיא סע טָאח ןוהט ךודיש ַא וצ ןוא

 ענהעש יד ןוא סוחי םענהעש םעד ,לעדיימ ענהעש סָאד ןעוועג הטרעוו סנייא

 ...ןדנ רעדנעזיוט

 ךיז רַאפ ?'תיבה לעב א ןערָאװעג זיא רע זַא ,הנותח רעד ךָאנ טשרע

 ,ןעוועג בשיימ ךיז רע טָאה ,טפעשעג ס'נעטַאט ןייז וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא

 טינ ןיא לעיפ ,ןעדַאש טינ ןעק ךארּפש עשיסור יד לעסיבַא ןענעק וצ ןַא

 רע ןעמעוו ,"ץירפ , א וצ עלעווירב ןעגיטכיר א ןעביירשנָא רעבָא ,גיטיונ

 םהיא טמוק טינ זא ןעד .ןענרעלסיוא ךיז ןעמ ףרַאד סָאד ,דלעג טהייל

 אזא ןעטעב ןוא ,עדמערפ וצ ןעמּוקוצנָא עלעפ ענױזַא ןיא סיוא לָאמ סעדעי

 עקַאט טסָאק לָאמ א ןוא םהענעגנַאנוא ?ָאמ ךס ַא זיא עדמערפ ייב הבוט

 | ...ךיוא דלעג

 םהיא טקישעגוצ טָאג רימ טָאה ןערעגנוח ןופ טייצ רעשביה א ךָאנ ,ץרוק

 רַאפ שדוח ַא ?עבור יירד ןעגנודעב רימ טימ ךיז טָאה רע .דימלת א ראפ

 ,גָאט ןעדעי העש ַא



 ןעשנעמ ןוא טייצ 12

 ל'קיפארשי דימלת ןיימ ױזַא יו ,ןעלהעצרעד וצ ךייא גיטכיוו טינ זיא סע

 רונ ,טנערעלעג טינ רָאג ךיז רע טָאה ךילטנעגייא ןַא ,טנערעלעג ךיז טָאה

 ךעלעווירב ןעביירש רימ ןעסייה טימ ןעמונרעפ לָאמ עֶלַא "עדנוטש , יד טָאה

 } טפעשעג ןעגעוו ץלַא ,טנעצָארּפ ןענעוו ,דלעג ענעהילעג ןעגעוו םיצירּפ וצ

 לָאמ ןעטשרע םוצ ךיא בָאה בוטש ןיא םהיא ייב סָאװ ,רונ זיא גיטכיוו

 .ןעקשָאי ןעפָארטעג

 ַא ןעװעג ..ןעטכענ טשרע ןעוועג טלָאװ סָאד יו סע קנעדעג ךיא

 ,ענחעש ַא) בוטש ןיא רימלת ןיימ וצ ןיירַא העג ךיא .גָאט-רעמוז רענהעש

 5םילארשי ןיימ : העז ךיא .,(ןעלנעיּפש ןוא ןערָאװַאק טימ ,בוטש עגיטכיל

 ןעבענ .קָאר ןעצראװש םעיינ ַא ןָא טסעמ ןוא לַאַאז ןעטימ ןיא טהעטש

 ,ןעצרַאוװש ַא ןיא ןַאמ א עינק יד ףיוא טהעטש ,רהיט םוצ ןעקור ן'טימ ,םהיא

 םהיא טהיצ ,ןעטייז עלַא ףיוא םהיא טהערד ןַאמ רער .לעקער םענענירטסול

 ןוא ןעקור ן'טימ ןוא ןעקַאנ ן'טימ ךיז טגיוב ,קָאר םעיינ ןופ סעֶלָאּפ יד ייב

 ,ןַאמ ן'פיוא ןעזָאלבעגנָא זיא ?עקער עצרַאװש ענענירטסול סָאד .טעּפָאס

 .ךיז ןעגיוב ןופ ,קַאז"זָאלב ַא יו

 טימ עינק יד ףיוא ןַאמ רעד םיצולּפ טכַאמ -- !4 ןהעטשנייא טסעוו --

 טימ רעטנוא וד טצנַאט סָאװ ...! ?עדרעפ ,ורּפט -- ; םיטש-פאב רעבָארג ַא

 ַא ,דיחי ןב ,דיחי ןב ,יוא ,יױא !!! ריד ךיא גָאז ,ןייא העטש ? סיפ ענייד

 ! ןעפַאשעב ַאזַא םענייא רונ טָאה רע סָאװ ,ןעטַאט ןייד שטָאכ קנַאד

 ףיוא טקוק ,רעטרעוו עזעיד ןופ םהענעגנַא טינ ךיז טלהיפ דימלת ןיימ

 : טעבעג טימ יװ רע טגָאז ןַאד .שירַאנ טלעכיימש ןוא טשימוצ רימ

 ןיא ָאד ,טסהעז ...ןהעש טינ זיא סע ...ךיד טעב ךיא ,עפ ,עקשֶאי --

 ..,טסַאּפ לָאמ עלַא טינ זַא ,ןהעטשרעפ ףראד ןעמ .שנעמ רעדמערפ ַא

 יד וצ נָאלק ַא ,לבש ךימ רונ ןערעל וד 4? ןהעטשרעפ ףרַאד ןעמ ---

 ? שנעמ רערדמערפ רעד זיא ואוו ! ןערהָאי

 ןוא רימ וצ רהעק א ךיז טוהט ,סיפ יד ףיוא ףיוא טגנירּפש עקשָאי

 ןעגיוא עגידעכעטש עצרַאװש ענייז טימ ןָא ךימ טקוק רע ,ךימ טהעזרעד

 עטעשטרַאטשענסױא יד טימ םינּפ רעגנַאל ןייז .ןייב ענדָאמ ױזַא סעּפע

 רעגניפ ןעבָארג םעד טגעלרעפ רע ; ןעקלָאװ ַא טימ יו ךיז טהיצעב ןעקַאבניק

 ,ֿפעקער םענענירטסול ןייז ןופ ץַאל ןעטכער ן'רעטניה דנַאה רעטכער רעד ןופ

 ןעקעטש סָאװ ,סעקליּפש יד רעביא רענניפ רעיפ ענירעביא יד טימ טּפַאלק
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 עטזיורקעג יד טימ ּפָאק םעד רעטניהַא ?עסיבַא בָא טפרַאוו ,ץַאל ןיא םהיא ייב

 -סול ,ןעצרַאוװש ,ןעטכייל ַא רעטנוא ןופ סױרַא ןעקוק סָאװ ,רָאה עצרַאװש

 ערעטיש עצראווש ןייז דנַאה רעקניל רעד טימ ךיז טבייר ,לעטיה םענענירט

 רימ ףיוא רע טקוק עזַאּפ רעזעיד ןיא ןוא פיל עטשרעטנוא יד ייב ?עדרעב

 ...ןעכעטשכרוד ןעלעוו ךימ טלָאװ רע יוז ױזַא ,ענדָאמ ױזַא סעּפע טקוק ןוא

 טעװ טָא-טָא זַא ,ךיז טכַאד רימ ; ןעקוק ןייז ןופ עקלומ סעּפע טרעוו רימ

 ךיז טעוו רע יצ ,"געוו םעד ןעמהענ , רימ ןעסייה דיא רעטנאקעבנוא רעזעיד

 ןייב ױזַא ןַאמ רעזעיד זיא סָאװרַאפ, ...ןעגָאלש ןעפראווּפױרַא רימ ףיוא רָאג

 .ךיא טכארט -- "? רימ ףיוא

 ; טשרעדנַאעגרעביא ןַאמ םייב םינּפ רעד טרעוו לָאמ ןייא טימ ָאד ןוא

 -םגנילהירפ יד יו ױזַא ,טייקכילדניירפ עכילהערפ ַא םהיא ךיז טסינוצ סע

 רע ...טכיל סעלעה רהיא םהיא רעביא ןָאהטעג סָאג א לָאמ ַא טימ טלָאװ ןוז

 ךיז טלעגעיּפש ,רימ ףיוא ןעקוק סָאװ ,ןעניוא יד ןיא ןוא טונ ױזַא טלעביימש

 | ...טײקמערַאװ ַא ,טייקכייוו ַא טציא בָא

 "רעד טינ רָאנ ךייא בָאה ךיא -- ,תולעּפתה טימ רע טכַאמ -- ,אח --

 רע ןענַאװ ןופ) ...! רערהעל רעיינ רעגנוי רעזנוא ךָאד טנייז רהיא ; טנעק

 ,טניימעג רעהירפ בָאה ךיא ןוא (טינ םויח דע ךיא סייוו טסואוועג סע טָאה

 דלַאב יו ...עדָארַאּפ רעשינסחי רעד ןופ רענייא סעּפע ךיוא טייז רהיא זַא

 ! םכילע םולש  .דנַאה ןיימ ךייא טָאנ ָאט ,סחוימ ןייק טינ טייז רהיא

 ךיז ןוא טקירדעג םהיא יז כָאה ךיא ,דנַאה יד טגנַאלרעד רימ טָאה רע

 .רימ ראפ טהעטש שנעמ ןימ רענדָאמ ַא ראפ סָאװ ,טרעדנואוועג

 -סַאב ןייז טימ רעטייוו רע טדער -- םיקו יח רעטסָארּפ ַא ןיב ךיא --

 רע ,דנאה עשינסחי ַא ןיא דנַאה ןיימ ןעקור וצ דנייפ בָאה ךיא -- ,םיטש

 דָארג ךיא בָאה טייז עשינסחי א ןיא ,רהיא טהעז ...ןעבָאה ?עביארַאפ ןעק
 רעד זַא ,טינ ךימ טרַא טלָאמעד ןוא ...דנַאה ןיימ ןָאהט וצ קור ַא דלָאה

 ךיז רע טוהט -- ? ןסחי ןיימ ,קילארשי ,תמא טינ ..,?עביארַאפ טָאה ןסחי

 סָאװ ,רערהעל ,ונ ַא -- ?עכיימש ַא טימ רימלת ןיימ וצ רהעק א םיצולפ

 ,עטַאט-?'קילארשי ,ונ א ? ַאה ,טייברַא לעקיטש ןיימ ףיוא סעּפע רהיא טגָאז

 םעד זייוועב ,רעביא רהעק א טשרָאקַא ךיז והט ,עטַאיּפ ןיא ריד דנוזעג ַא

 ...! עילַאט ןיא טגעיל סע יוװ ,רערהעל

 .ןעקור ן'טימ זנוא וצ ךיז טלעטש ?'קילארשי
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 ַאטינ -- ,תולעּפתה טימ דיא רעד טכַאמ -- ,רערהעל ,רחיא טהעז --

 ןוא) ! ןעסָאנעגסױא יװ טגעיל ,עלעשטרָאק ןייא ןייק ,עלעשטיינס ןייא ןייק

 ןזיב רענלָאק ןופ קָאר ן'רעּביא ןָאדַאל ן'טימ רהיפ ַא דע .טוהט ייברעד

 טעמכ ,ןענעק ךיוא ןעמ ףרַאד קָאר ַאזַא ןעֶכַאמ וצ זַא ,ןעכער ךיא (עילַאט

 יד ןופ תומצע יד ןעהיצסיורַא ןוא רעכָאװ ףיוא דלעג ןעבענ וצ יוװ ,יױזַא

 א יו ,ןעל'קילארשי ףיוא טסַאּפ קָאר רעד יו ,טהעז רונ טהעז .,..םינצבק

 ..! ריזח א ףיוא דנַאבזָאנ רענעדלָאג

 רעטכעלעג ןייז ןיא ןוא םיטש-סַאב ןייז ףיוא ךיוה טכַאלוצ ךיז טָאה רע

 ,לַאג ,טייקרעטיב טלהיפעג ךיז טָאה

 םהיא וצ טעדנעוװעג ךיז ?'קילארשי טָאה -- { גונעג ,גוגעג ,ונ ,ונ --

 ,עמ -- :רלודעגנוא יא ,טעבעג יא טקירדעגפיוא טָאה סָאװ ,ענימ ַא טימ

 !ףיז םחעש ,עקשָאי

 ,טנָאזעג עקשַאי טָאה -- ,טינ ןעמ ףרַאד תמא ן'טימ ךיז ןעמהעש --

 ; תמא ן'רַאפ ארומ ןעבָאה םינסחי ערעזנוא יוװ ,ךַאז ענדָאט א -- ? גידנעכַאל

 ! םהיא רַאפ ייז ןערעטיצ תחדק ַא רַאפ יוװ

 ןוא הירב עקישזד ַא טזיב וד ,ן'הנעט וצ ריד טימ ָאד זיא סָאװ ,החַא --

 "עג טָאה ןוא זָאנ ן'רעטנוא ןָאהטעג עשטרוב ַא ל'קילארשי טָאה -- ! אצוי

 ,קָאר םעד ןָאהטסיױא טלָאװ

 ! סעּפע זיא אד ,קָאר םער סיוא טינ ךָאנ והט ,טרַאװ ,טרַאװ --

 ; טייז םייב קָאר םעד ןָאהטעג היצ ַא ןעל'קילארשי ףיוא טָאה רע

 ,"יוא , ןַא טימ ןָאהטעג גנורּפש א טָאה ?'קילארשי

 "רוטש סָאװ -- ,ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ? עקשֶאי ,עגושמ טזיב ודי --

 ? טייז ןיא ךיז וטסעכ

 עקשִאי טָאה -- 3 דיחי-ךב עקניטַאט ,לעציק ַא רַאפ ארומ טסָאה וד --

 | ,ענימ רעניהורנוא ןַא טימ טגערפעג

 בָאה ךיא זַא ! טייז ןיא ךרוטש-ושע ןַא יװ !לעציק רעשביח ַא --

 טמוק סָאװ ,הענ ,יִא ...! ןעסירעגבָא טרָאד ךיז טָאה רימ ייב זַא ,טניימעג

 | ! ןעכיילג ןייר זיא רעדעי ? ריד

 עקשַאי םהיא טָאה -- !רעניימ ץירּפ ,זייב טינ רונ ייז ,אש ,ַאש --

 רעדעיוו ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא םיטש רעגידנרעטיצ א טיפ ןעכַארברעטנוא

 ןיב ךיא זַא ,סייוו ךיא -- :רעהירפ יװ ,גידנעכעטש -זייב ןעקוק ןעמונעג
 יי
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 .1 הולמ ַא וד ןוא טיח ַָא ךיא ?...  ריד וצ ךיא םוק יו .,,ןעכיילנ ןייד טינ
 רַאפ ןעמונעגבָארַא ,גירדעינ טגיינרעפ ךיז טָאה רע -- ל'ץירּפ ,לחומ רימ טייז

 ַא רונ ךיז בָאה ךיא -- ,ןָאהטעגנָא רעדעיוװ סע טָאה ןוא לעטיה סָאד םהיא

 ןַא םעניימ ןעלהיפ טעװ רהיא ןַא ,לָאמַא ...טייז רעייא טימ ןָאהטעג לעיּפש

 ךיא בָאה טציא זַא ,ןעסיוו טשרע רהיא טעוו ,ןירַא טייז ןיא "ךכרבי, ן'תמא

 -- } טיײברַא יד רַאפ לעבור יירד טמוק רימ .,.! טלעיּפשעג רונ ךייא טימ ךיז

 .ענימ רערעטסניפ ַא טימ ךערּפשעג םעד ןעטיבעגמוא לָאמ ןייא טימ רע טָאה

 -- רימלת ןיימ טגָאזעג טָאה -- ,עקשִאי ,סעכ ןיא ןייז טינ טסּפדַאד וד --

 ןעמ זַא ,טשינ רָאג ...ןעדיבַא וצ טניימעג טינ םולשו סח ךיד ךָאד בָאה ךיא

 סעּפע ךימ וטסעוו סָאװרַאֿפ 4 ןענָאלש רעבָא ...העוו טוהט ,ץעז ַא טוהט

 םהיא טָאה שינערעהוצנָא סעקשָאי זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע) -- ? ןענָאלש

 ! עקשֶאי ,דלענ ריד ַאנ -- .(ןעקָארשעג ןעסיילפוצ ףיוא טינ עקַאט

 ,טגנאלרעד םהיא ןוא ענַאמטרָאּפ ןופ דלעג ןעמונעגסױרַא טָאה רע

 -ַאנ} ףיוא עלעטרעפ א ךָאנ ריד ַאנ -- ,טנַאזעג רע טָאה -- ,ַאנ --

 ! שנעמ ַא רונ ייז ,"עקדָאװ

 / א יװ טיור ןערָאװעג ןזיא ןוא ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז טָאה עקשָאי

 ןעמונעג טָאה ,ןעל'קילארשי ףיוא ,רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה רע קירוב

 -נַא רעד ןיא דנַאה ןייא ןופ סע ןעכרַאװ זעוורענ ןעביוהעגנָא ןוא דלענ סָאד

 רע טָאה ןַאד .?עכיימש ןעשילפייט ןימ ַא טימ ייברעד ןעלכיימש ,רערעד
 ,עצרַאוװש ענייז טימ ןעל'קילארשי ףיוא ייברעד גידנעקוק ,ליטש טדערעגסיורא

 | : ןעגיוא ענידעכעטש

 לָאז ךיא יבא ,"עקדָאװַאנ, ףיוא עלעטרעפ ַא רימ טסיג וד ! ױזַא --

 ,ייז וצ טינ טגנַאלעב סע סָאװ ,סָאד ןעמהענ זַא ,טינ וטסייוו 4 שנעמ ַא ןייז

 רידיַאנ ?עטאט ןייד ןוא וד יו ,סעקינטנעצָארּפ ןוא רעלטעב רונ ןעמהענ

 רענעגייא ןיימ ןופ ןעלהָאצעב וצ ןחעטשעב ןעק ךיא ,עלעטרעפ ןייד קירוצ

 -- טויב וד סָאװ ךרַאּפ !וד יװ ױזַא דַארג ,הקשמ לעסיב ַא רַאפ ענעשעק
 -עג רעטיצ א טָאה ?'קילארשי זַא ,ױזַא ןָאהטעג יירשעג א םיצולּפ רע טָאה

 -ַאנ, ףיוא רימ טסיג וד סָאװ ,ריד ייב ףיא ןיב "קישטלַאמ, ַא -- ,ןָאהט
 ,..} "עקדָאװ

 ןעמונעג טָאה ןוא רָאיװָאק א ףיוא עבטמ יד ןָאהטעג ץימש ַא טָאה רע
 ,,רהיט םוצ ןהעג
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 ןָאהטעג רהעק ַא ךיז טָאה ,ןעבעילבעג ןהעטש םיצולּפ רע זיא רהיט םייב

 : טכַאמ ןוא רימ וצ

 בָאה הצע ןַא .ןהעז טלָאװעג עקַאט ךיא בָאה ךייא ןוא ,רערהעל -- |

 רע טָאה ,לעקיצרָא ,עלעגניא ַא בָאה ךיא .ןעגערפ ךייא ייב טלָאװעג ךיא

 ַא ןעכַאמ םהיא ןופ ןעלעוו ךיא טלָאװ ,ןענרעל םוצ עלעּפעק ל?יואוו א רהעז

 ַא רעבָא ךָאד ןעמ זיא ;ןעבעגניירַא םהיא עיזַאנמיג ןיא : שנעמ לעקיטש

 ןעמ טרעפטנע ...תורצ ףױא טיח ַא ןוא דיא א : ןופלד רעגידנערָאגײיווצ

 -לוש קיצרָא ןיימ ךעבענ זיא סָאװ ןוא ..."אל , לָאמ ייווצ טימ טרָאד עקַאט

 .רמ? ַא ָאד זיא סע זַא ,תוישק גערפ רונ ? עטַאט ןייז ןיב ךיא סָאװ ,גיד

 .תוישק עלַא ןוא ,"אל, ןעסיורג א קעװַא ןעמ טלעטש ,ףלא ןעסיורג א טימ

 עו רהיא ,רערהעל ,לָאמ ַא רימ וצ ןיירַא טמוק ! טרעפטנערעפ ןענייז

 ,דנַאה רעד טימ ןעזיוועגנָא רע טָאה -- םהיא ...ןעל'קיצרָא ןיימ ןערעהרעפ

 .טעוו רע ,ןענרעלסיוא טינ רָאג לָאמנייק רהיא טעוװ --- ןעל'קילארשי ףיוא

 | ...! ןעטוג ַא ...םח ַא ןעביילב גיבייא ןיוש

 ,סורַא זיא רע ןוא

 " שנעמ א ראפ סָאד זיא זיא סָאװ, : טשימוצ ןהעטש ןעבילבעג ןיב ךיא

 ,דמּוא ןענַאטשעג זיא רע .דימלת ןיימ ףיוא ןָאהטעג קילב ַא בָאה ךיא

 .אזַא טימ טקוקעג עטַאװע'םת טָאה ןוא רימ וצ םינּפ בלַאה ַא טימ טרהעקעג

 א ,טייקטלעמוטוצ יא ,טייקטמהעשרעפ יא טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,ענימ

 ' ,תלשלש ַא יא : סעטמיטשעבנוא סעּפע ,סָאװטע ךָאנ ןוא טייקנעפלאהעבנוא

 .דעג טָאה ןוא ןעכייצ-יירשעגסיוא ןַא יא ,ןעכייצ-ענַארפ ַא יא ,לודנ ףקז ַא יא
 ו

 ׂ .טלעביימשעג ןעגנואווצ

.2 

 םהיא ןעמ טָאה טונימ רנעי ןיא ענַאל עגיד'תונמחר ןייז ןהעטשרעפ וצ

 .ןענעק טפרַאדעג

 .ַא ,טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוא ייווצ ,קישטנַאמרעננוי א ןעוועג זיא רע

 ' ,יד ןופ "קישטנַאמרעגנוי רענעדייז, רעשי'ריבנ רעקוװעמָארנָאּפ רעשיּפיט

 -ילעב "ענהעש, רעקוװעמָארגַאּפ יד ייב טסייה רעכלעוו ,רענייא ַאזַא .ה

 ןעקוק סָאװ ,יד ייֵב "טַאי , דעדָא "דלאי , ןוא ,"ןָאמרעגנוי רֶענַערייז , ,םיִתַּב
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 ןוא לעטלעוו ס'ארוב םעד ףיוא םיתב ילעכ ענהעש ענעי ןופ שרעדנַא ץנַאג

 ,ןעשנעמ ערהיא

 לעיפיוו ,לעיפ ױזַא טסואוועג רונ רע טָאה ןעשנעמ יד ןוא טלעוו רעד ןופ

 -ָאלב רעד ףיוא ; םייה-רעד ןיא ןעטַאט ןייז ייב טרעהעג ןוא ןהעזעג טָאה רע

 גיואוועג טציא טָאה ןוא טעװעדַָאהענפיוא ךיז טָאה רע ואוו ,סַאג רעקוועט

 טנעװַאדעג טָאה רע ואוו ,שרדמ תיכ ןעטלַא םעד ןיא ;לעבייוו גנוי ןייז טימ

 ןעקסּפולג םייב ; ןעטַאט ןייז ןעבענ חרזמ ןיא "טדָאטש , ַא טָאהעג טָאה ןוא

 ַא ףיוא ןעטַאט ןייז טימ ןערהָאפ לָאמ ַא טנעלפ רע ןיהואוו ,זיוה ןיא ן'יבר

 -םוי ברע ןוא תבש ברע ןעדעי ןהעג טנעלפ רע ןיהואוו ,ץחרמ ןיא ; בוט םוי

 -רעמוז טכַאנרַאפ תבש ןעדעי טציא טנעלפ רע ואוו ,עעסָאש ן'םיוא ןוא ,בוט

 יד טימ ןעריצַאּפש לעבייוו ןייז טימ ןהעג ,טנענערעגנ טינ טָאה סע זַא ,טייצ

 רעטנוא גידנעמושז ,?עברַא ןַא וצ ?לעברַא ןַא ןעקור ן'פיוא טנעלרעפ דנעה

 ,..ןוננ ןעשי'דיסח ַא סעּפע זָאנ רעד

 ןעוועג טלַא זיא רע זַא ,טציא טרָאד רע טָאה טרעהענ ןוא ןעהעזעג ןוא

 עשלענניא ענייז ןיא סָאװ ,עבלעז סָאד טעמכ ,רהָאי גיצנַאװצ ןוא ייווצ

 ןעבָאה ייז תעב ,רעהירפ ןענייז ?ירעב וצ ?ירעמש סָאװ ,ץוח ַא .ןערהָאי
 טגעמעג אי ייז טָאה ןעמ ןוא םיחוטב ןעזעוועג ,סעמשטערק ןעטלַאה טגעמעג

 וצ טרהעוורעפ ייז טָאה ןעמ ןַא ,טציא ןוא טנעצַארּפ ףיוא דלענ ןעהייל

 ענױזא ךָאנ וצ .דלענ ןייק ןעהייל טינ ייז ןעמ ןעק ,רעפרעד יד ןיא ןעניואוו

 ןעסָארג םיא , רעבָא -- ,תולג ן'טימ ןָאהט וצ ןעבָאה סָאװ ,ןעטייקגיניילק

 טינ ןעשנעמ ערהיא ןוא טלעוו יד זיא ,טנָאז שטייט רעד יװ ,"ןעצנַאג דנוא

 ןערָאװעג רונ זיא רע ..ןערהָאי עשלעגניא ענייז טייז שרעדנַא ןערָאװעג

 ןעגױצעגסױרַא טָאה ,לזמ טימ טָאהעג הנותח טָאה ,רהָאי ןהעצ ַא טימ רעטלע

 טָאטשנָא ןוא ךיז-רַאפ ?'תיבה-לעב ַא ןערָאװעג זיא ,עמַאמ-עטַאט ןייז ןופ

 הלוע ןעפורפיוא רעהירפ םהיא ןעמ טנעלפ שרדמ-תיב ןעטלַא ןיא סָאװ ,םעד

 :ףיוא טציא םהיא ןעמ טפור ,"?ארשי רוחבה ןתחה רומעיא : ןייז הרותל

 רעטונג א ןעוועג רעהירפ קרַאמסיב זיא רעבָא טסנַאז ."?ארשי 'ר דומעי,

 -ענסיוא טינ חמ רעד ךיוא אמתסמ םהיא ייב טָאה טציא ןוא רעקיטיִלָאּפ

 זיב ןוא םי ןופ ןעלסילש יד טַאהעג רעהירפ טָאה עקרעדנעלגנע יד ; טרַאד

 ,שרדמ תיב ןעטלַא ןיא וצ ץחרמ ןיא טרעהעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה טציא

 םי לש רש רעד ..ןעמונענבָא םהיא ייב ייז טָאה רעצימיא זַא ,?ידבהל
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 ,טיק ן'רעביא דרעווש ןענידרעייפ ַא טימ ,רעהירפ יו ,טציא ךיוא טהעטש

 רעד ,רע זַא ,םהיא טיה ןוא ,טלעוו יד טרַאּפשעגנא זיא סע ןעכלעוו ףיוא

 יד ידכב ,ליומ ם'נופ קע םעד ןעזָאלסױרַא טינ הלילח לָאז ,םע טסייה טיק

 ,ןעבעל ןוא רוטַאנ ןופ תודוס ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ...ןערעוו בורח טינ לָאז טלעוו

 עניטלעווטנייה יד ןהֶָא , סייוו דיא רעקויעמָארגַאּפ רעדעי טעמכ סָאװ

 ..."םימבח

 ןערעה רע טגעלפ שרדמ תיב ןיא לָאמ ַא ןעפערט ךיז טנעלפ סע ,תמא

 ךָאד ןעדער ענעי רונ ,םירובד ערעדנַא רָאג "ץקש ןעניטלעוו-טנייח, א ןופ

 רעד ןוא עטַאט ןייז סָאװ ,ןויער אזא ןעגעוו ,ךיוא סומזינויצ םעד ןעגנעוו

 עטַאט ןייז ןוא .הריבע ןוא טייקשירַאנ ַא רַאפ טושפ ןעטלַאה יבר רעקסּפולג

 . ןוא -- .ענעי ןופ לכש רהעמ יאדוא ךָאד ןעבָאה יבר רעקסּפולג רעד ןוא

 ; םימכח ענעי וצ ךיז ןערעהוצוצ לעיפ טָאהעג דנייפ טַאלג רע טָאה רעדעיוו

 ןעכַאל ןַאד .ןעגָאז סעּפע ךיוא ךיז טליוו ,ןעדער ייז סָאװ ןעמ טרעה םורָאװ

 "חומ רעבָארג, ,"רומח, ןָא ןעפור ,טרָאװ ַא טימ בָא רָאג ןעהירב ,םיוא ייז

 ןעמ זַא ,םורָאװ .ארומ ,סע טסייה ל'קילארשי ,רע טָאה ןעלדיז רַאֿפ ןוא

 ,רע טרעטיצ ּפַאלק ַא ראפ ןוא ,ךיוא ןָאהט פאלק א לָאמ ַא ןעמ ןעק ,טלעריז

 ...רעייפ ראפ יוװ

 ,ןעלדיז טינ םהיא לָאז ןעמ זַא ,טלָאװעג ?'קילארשי טָאה טּפיוהרעביא

 טגעלפ םעד בעילוצ .רעטקַארַאכ ןעלעדע ןַא טָאה רע זַא ,ןעגָאז .ןעביופ רונ

 ,םינויבא םחל ףיוא ,םילוח רוקיב ףיוא הבדנ א טימ ןענייפסיוא לָאמ ַא ךיז רע

 טגעלפ ; שרדמ-תיב ן'פיוא ץלָאה ןעגָאװ ַא לָאמ ַא ןעקנעש ,הרת דומלת ףיוא

 סָאװ ,ענימ ַא טימ ייברעד גידנעלכיימש ,לוק ןעסַאלעג ,ליטש ַא טימ ןעדער

 -עג לָאמ ַא רעבָא םהיא ןעמ טָאה ...ךילדניירפ יא ,שירַאנ יא ןעוועג זיא

 ןעוועג תונמחר ַא זיא ,ןעוועג ייברעד ןענייז ערעדנַא זַא ,טּפיוהרעביא ,טלעדיז

 ,ןעניפעג ןענעק טינ טרָא ןייק טושּפ ךיז טגעלפ רע : ןעקוק וצ םהיא ףיוא

 -נוא עגיד'תונמחר ַאזַא ןעלהָאמבִא טלָאמעד ךיז טגעלפ םינּפ ןייז ףיוא ןוא

 ...טייקטלעמוטוצ ןוא טייקטמהעשרעפ טימ טשימוצ ,טייהנעפלָאהעב

 ןַאד .ןָאהטעג ךַאל ַא ןעגנואווצעג טָאה ןוא ךיזדוצ ןעמוקעג זיא רע

 רעגניפ יד טימ גידנעּפיצש ,ןוא ןעלסקַא יד טימ ןָאװטעג שטעווק ַא רע טָאה

 רע טָאה ,טסהעשרעפ גידנעלבייטש ןוא לעדרעב ץרַאוש ,דנור ,ןיילק ןייז

 ; םגָאזעג
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 האירב עגיד'הנושמ ַא ראפ סָאװ ,ןעמהענ םהיא לָאז קידאק רעד --

 העבטמ יד ןעביוהעגפיוא ,ןעגיובעגנייא ךיז רע טָאה ייברעד) ! זיא סָאד

 .(ענַאמטרָאּפ ןיא רהיא טגעלעגניירַא ןוא עגַאלדָאּפ |'םיוא רָאיװאק ם'נופ
 ןיא עטַאט ןיימ !טַאירַאװ רעגיטכיר ַא ,לעבעווש ןוא ךעּפ ,ליומ ס'םעלב

 חרוחס לעקיטש סָאד זַא רונ ...ןעהייג ןעבעג טינ םחיא רָאט ןעמ :  טכעדעג

 ןעבעגוצבא טַאהעג ארומ ךיא בָאה ,ןישרא ןַא ?עבור 7 טסָאק ,סטוג ַא זיא

 ...דגב ַא סױרַא ךָאד טמוק ,ךיא סייוו ,םהיא ייב ; רעדיינש ןעכלעוװייבַא וצ

 ! טסָאה וד ליומ ַא ראפ סָאװ ,וד טַָאירַאװ ,ריד ףיוא הּפכינ ַא ,ױּפט

 .טרעפטנעעג ?'סילארשי טָאה ,ןַאמ רעד ןיא רעוװ ,ענַארפ ןיימ ףיוא

 : עגַארפ ַא טימ

 ךָאד ןעק טלעוו עצנַאג יד ?'זיא סָאד רעוו טינ ראג טסייוו רהיא --

 ,"טאיראו עקשַאי, ,קָא'נב ס'רעדיינש םעד והילדג ךָאד זיא סָאד ! םהיא

 טגעירק !ןענעק טינ םהיא לָאז דיא ןייק .,זנוא ייב ָאד םהיא טפור ןעמ יו

 ןעקנורטרעד רע טגָאװ ןעדיא עכילרהע עלַא .טלעװ רעצנַאג רעד טימ ךיז
 ! עשידיא ןייק טינ רָאנ ,רע טָאה טולב ענ'הפרט ...רעסַאװ לעפעל ַא ןיא

 :רע טגָאז ,"נָאט , רהיא טגָאז .ךיז טלעדיז רע רונ ,ךיז טעּפעשט רע רונ

 סָאװ ,הטרעוו טינ ןענייז ,רע טגָאז ,םיתב-ילעב ענהעש ערעזנוא ,.,"טכַאנ ,

 ,סעק'עובצ ןענייז םיתב-ילעב עמורפ ערעזנוא ךיז ףיוא ייז טגָארט דרע יד

 ןופ רעגרע ךָאנ ןענייז ,החּפשמ עצנַאנ רעזנוא ןוא ךיא ,עטַאט ןיימ ,רימ ןוא

 טעװ ,יִא ! טינ סָאװ ןוא ,רימ ןענייז -- ,רע טגָאז -- ,רעגיוזטולב : סָאד

 יזַא ןעשיווצ טינ ךיז טניפעג סע סָאװ סע טמוק יו :ןעגערפ ךָאד רהיא

 םהיא לָאז סָאװ ,קַא'הירב ַא רענייא סעּפע ,טינ ערה ןיע ןייק ,ןעדיא לעיפ

 ןעכירק וצ ביוחמ סעּפע ןזיא רעו :ץורית רעד זיא ??יומ סָאד ןעכַאמוצ

 ,רנוזעג זיא טַאירַאװ רעד םורָאװ 4 טעב קנַארק ַא ןיא ּפָאק ןעדנוזעג ַא טימ

 "עג זיא רע זַא ,יבקַאי ,טגָאז ןעמ ! תושפנ תונכס -- רֹובג ַא !ארומ א

 עסיורג יד רָאנ יװ ,ןעצרַאה םורַא ןעּפיר ענרענייב טימ ןערָאװעג ןערָאב

 !? טָאה רע לעטנעה א ראפ סָאװ ,ןהעזעג טשרע ךָאד טָאה רהיא ! םירובנ
 ,ןָאהטעג ?עציק א רונ ,ךיז טכַאד ,רימ וצ טרהירעגוצ רונ ךיז רע טָאה לכה ךס

 !לעציק םעד ןופ טייז ןיא העוו טציא ךָאנ טוהט רימ ןוא

 לָאז ן'כרוד ןעגנַאנעגכרוד ףךיז זיא ,טייז רַאפ ןעמונעגנָא ףיז טָאה רע

 ןיא סע ןעכלעוו ףיוא ,לעשיט ַא ייב טלעטשעגבָא ךיז טָאה ,קירוצ ןוא ןיה
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 ַא טימ ךיז טּפָאטשעגנָא ןוא ,ןעזלינ טימ קַאבַאט עלעטסעק ַא ןענַאטשעג

 ; רע טכַאמ ,סָאריּפַאּפ ַא עקנישַאמ

 ןעביירש וצ טנייה בָאה ךיא ! םילטב םירבד ץלַא ןענייז סָאד ,אלימ --
 יד ןופ עטונ ,רערהעל ,ךייא טעב ךיא רעבָא ...םיצירּפ וצ ףעירב רעיפ

 ןָאד טסייו רהיא :ןיימ ךיא .,.,טימ ...טימ ...טימ סעּפע  .עגיד'םירבחמ

 ןעגיד'הנומש-לופכ ַא טימ סּפעע -- ??יוװ ךיא ףעיוב ןימ ַא רַאפ סָאװ ןיוש

 ! קַא-ַאנק
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 טימ טנַאקעב רהעמ רעו ךיא .שדוח ַא ךָאנ שדוח ַא קעװַא זיא סע

 "טע וצ גירק ךיא .עקוװעמַארנַאּפ ןיא ןעדיא ערעדנַא יד טימ ןוא ן'עקשֶאי

 -עב יד ןופ ...ױזַא עכנַאמ ןוא עטלהַאצעב עכנַאמ ,"ןעקָארוא  עיינ עכיל

 א זיא רע .ךיא ןערעל ןעל'קיצרָא ןייז טימ ; סעקשָאי רימ ייב זיא עטלהָאצ

 טימ ,םינּפ ךיילב ַא טימ ,רעראד ַא ,רעננַאל ַא ,?'רוחב רענירהעינהעציירד

 ן'פיוא רָאה עטזיורקעג עצרַאװש טימ ןוא ןעגיוא עפרַאש ,עגולק ,עצרַאװש

 בעיל טָאה ןוא ןענרעל םוצ עלעּפעק ליואוו ַא טָאה רע .ןעקשֶאי ייב יו ,ּפָאק

 ..םהיא ןופ טלעװק עקשַאי ...עשיסור יא ,עשידיא יא ,ךעלכיב ןעזעל וצ

 ןוא עבעיל טימ םהיא ןענעוו רע טדער -- "םדא ןַא טסקַאװ ?'קיצרא ןיימ,

 -גיײרַא טנעקעג םהיא טנָאװ ךיא זַא ,יוא, -- : ץפיז ןעפעיט ַא טימ וצ טגעל
 ,"אל, ,"אל , טימ ןעצנַאג ןיא ,טלעוו עסואימ ַא ,עפ !עיזַאנמיג ןיא ןעבעג

 ן'דמל לעיפ ױזַא ןופ ןערעוו רוטּפ ןיוש ןעמ טעװ ןעוו ,יוא !  "אל, ןוא

 : ....! ן'פלא טימ

 ,ל'רעטכָאט סעצבייל-רעב ךיוא זיא ,טסיזמוא ןרעל יא סָאװ ,יד ןעשיווצ

 | .על'הנח עקניזומ ןייז

 ייווצ .רעטכעט יירד ְךָאנ עצבייל-רעב טָאה ?'קיארשי דיחי-ןב םעד ץוח = |

 -יירד טשרע זיא ,על'הנח יד טָא ,עטירד יד ןוא ןעבענענסיוא ןענייז ייז ןופ

 רהיא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ גנַאל ןיוש זיא עצבייל-רעב .טלַא רהֶאי ןהעצ

 ,ןיוש יז ןעק סערדַא ןעשיסור ַא ןוא ןעביירש ףעיױב ןעשידיא ַא : גנודליב
 טָאה יז .טכַארטעג שרעדנַא רעבָא טָאה על'הנח ...! ךָאנ יז ףרַאד סָאװ טנייה
 ...."סעקָארוא , עניטסיזמוא ןעבוז ךעבענ טזומעג טָאה ןוא ןענרעל טלָאװעג ךיז
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 ,םענעי ייב ,םעד ייב ; "דנעגוי רעד , ןעשיווצ ךיוא ןענָארקעג ייז טָאה יז ןוא

 "ויר ,"ןעלַאדנַאקס, ןעכַאמ טריבורּפעג טָאה עצבייל-רעב  ,רימ ייב טציא ןוא

 ןייז זיא ?עיפוצ : ןעפלָאהעג טינ רעבָא טָאה סע ,,וו .ַא .א ךעלכיב ערהיא ןעס

 -רעב ,רע טָאה ןַאד ..."טייצ רעיינ , רעד ןופ טקעטשעגנָא ןעוועג על'הנח

 ןייק ! יז לָאז ,ייוו'כ" : דנַאה רעד טימ ןָאהטענ ךַאמ ַא שיפָאזָאליפ ,עצבייל

 ַאזַא טימ ןעלעיּפש ךיז יז לָאז ,דניק א ,אלימ ,ונ ....טינ ךָאד סע טסָאק רלעג

 -רעפ רהיא ךיז טעװ ,ןערעוו רעטלע טעוו יז ...ךעלכיב ןענעייל טימ ,עקצַאצ

 -ןענרעל סָאד ,עקצַאצ עגיזָאד יד יז טעוו טלָאמעד ,עקצַאצ רעדנַאנַא ןעלעוו

 "! ןעפראוו ןיילא ,ךיז

 יא ,עשיסור יא ,ךעלכיב יד טזעל ,ןערב ַא טימ ךיז טנרעל על'הנח ןוא

 טינ ךיז טמהעש גרַאװגנוי עניטציא יד זא ,ןעמוקעג טייצ אזַא ןיוש) עשידיא

 טינ ,גרַאװגנוי עשידיא עטנענילעטניא עגילָאמא יד יוװ ,ךעלכיב עשידיא טימ

 ....גונעג טינ רָאג רהיא זיא סע ןוא ךעלכיב טחייל ,(! טכַאדעג רעטציא

 טימ ,ּפָאק | םיוא רָאה עטיור טימ ,על'הנח ,עלעדיימ בעיל ַא זיא יז

 -יא ןעסָאגוצ ,לעכיימש ןעטונ א טימ ןוא ןעגיוא עט'מולח'רעפ ,עיולב ,עסיורג

 .ל'םינּפ סייוו ,דנור ןעצנאג רהיא רעב

 -שֵאי וצ ,ןעסיוו טינ לָאז עטַאט רהיא זא ,ןיירא ךיוא ךיז יז ּפָאכ לָאמַא

 ןוא (סָאנ רעקוװעטַאלב רעבלעזרעד ףיוא ןעניואוו ייז) קיצרא עלעגנוי סעק

 -לעה רהיא לָאז רע ,םהיא טעב רעדָא ,ןעזעל םוצ ?עכיב ַא םהיא ייב טהייל

 ןעק רע זא ,ןעדעירפוצ דימת זיא ל'קיצרא ."סעשטַאדַאז , יד ןעכאמ ןעפ

 סָאװ ,םעד ןופ ךילקילג טושַּפ זיא ןיילַא עקשֶאי .רהיא ראפ ןוהט סעּפע

 טנָאז -- "ןעטייצ ס'חישמ , .ל'סיצרא ןייז וצ טמוק עלעדיימ ס'עצבייל-רעב

 קינרעכָאװ םעד ןעצבייל-רעב ייב זא, -- תולעּפתה טימ לָאמ ַא טימ רע
 וצ לָאמנייס טינ רע טסעגרעפ ייברעד ."שנעמ ַא רעטכָאט א ךיוא טסקַאװ

 זיא טנייח ? רערהעל ,טסייוו רהיא , : ןעל'קיצרא ןייז טימ ךיז ןעמהירעב
 טנעקעג טינ טָאה רענייק סָאװ ,?עשטַאדַאז , א טימ ןעמוקעג רדעיוו על'הנח

 ,םעד וצ רהיא טגָאז סָאװ ,ייווצ ,סנייא טכאמעג סע טָאה ?'קיצרא ןוא ןעכַאמ
 תעב ןעקוק ןעגיוא ענייז ןוא תולעטתה טימ סיוא רע טיירש -- "? רערהעל

 ,5'קיצרא עלעדנהוז ןייז ףיוא ץלַאטש ןוא עבעיל טימ םעד

 ןופ גנוגעוועב עשביה ַא ןעוועג עקווָאמַארנָאּפ ןיא ןיא טייצ רענעי וצ

 ןעמונעג סָאװ-רונ ךיז טָאה סָאװ ,גנונעוועב ערעדנַא ןַא ךָאנ ןוא ןעטסינויצ
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 ...רעטייברַא עשידיא רעקװעמַארנָאּפ יד וצ טדעטש ערעדנַא ןופ ןענָארטרעביא

 ףיוא ,ןעגנולמאזרעפ רעטלַאה ןעטסינויצ יד ןענעלפ טכאנראפ תנש ןעדעי

 ףךיא געלפ טפָא ץנַאנ .,,ןויצ רעביא ןעדער טגעלפ רָאטקָאד רעסיוועג ַא עכלעוו

 עכלעוו ,ןעל'הנח ןוא ןעלקיצרא טימ ןעקשָאי ןעגנולמאזרעפ ענעי ףיוא ןהעז

 ...עטַאט רהיא ןופ דוסכ ןהעג ןיהַא ךיוא טגעלפ

 "העש ַא ןופ ןוא תולנ ןיא תורצ עשידיא ןופ עדער טנעלפ -ענדער רעד

 -וצ ךיז ןעגעלפ ןעל'הנח ןוא ןעל'קיצרא ייב ,ןויצ ןיא טפנוקוצ רעשידיא רענ

 "רעמעכב ךיא געלפ לָאמ ךס א ןוא ,רענדער םעד גידנערעה ,ןעגיוא יד ןענערב

 "עד טּפיוהרעביא ,ןעניוא עט'םולח'רעפ ,עיולב סעל'הנח ןיא ןערערט ןעק

 ...סָאמ ַא ןהֶא תורצ עשידיא יד ןרעדליש טנעלפ דענדער רעד ןעוו ,טלָאמ

 ךיז טנעלפ ןוא ןעננולמאזרעפ ענעי ףיוא ןעצמיז ךיוא טגעלפ עקשָאי

 ,ל'קיצרא ,טסרעה : רעטרעוו יד טימ ןעל'קיצרא ןייז וצ ןעדנעוו טפָא ץנַאג

 ...יאל , רעד ץלַא זיא נידלוש : טכערענ זיא עטַאט ןייד 4 טסרעה

 ַא ןעננולמאזרעפ ענעי ףיוא ןעטערטסיורא טנעלפ סע זַא ,טפָא ץנַאג

 טנעלפ ,סומזינויצ םעד ןעגעג ,תונעט ערעדנַא טימ רָאטקָאד םעד ןופ רענגעג

 םעד ןופ תונעט יד זא ,ןענָאז טגעלפ ,"טרָאװ א, ןעמהענ ךיוא ןאד עקשָאי

 -יוו ךָאב ,אקאילאד ןַאּפ , זַא :חמ ן'םיוא רעטַאלג ךיז טגעל טסינויצ-טינ

 רעד זיא רקיע רעד זַא ; "המשנ יד סיורא טעוװ המחנ רעד זיב , זא ; "ָאקָאס

 -יוהנֶא טגעלפ רע סָאװ ,םעד טימ ןעגידנע דימת טנעלפ רע ןוא ..,.ָאד "אל,

 ןוא עקבָארַאק-לעב םעד לעוװלעוװ ,קינרעכָאװ םעד ןעצנייל-רעב ןעלדיז וצ ןעב

 הלהב א ,"ס'אל , יד ףָאנ ןערהעמרעפ סָאװ ,םינסחי-רעגיוזטולב , ערעדנא יד

 "! ייז ףיוא

 ױזַא רַאפ טלעדיז עקשָאי סָאװ ,םהענעגנאנוא רהעז ןייז טגעלפמ ןעל'הנח

 עטמתעשרעפ א ןענע בננ סיורא ךיז טגעלפ יז ; ןעטַאט רהיא ןעשנעמ לעיפ

 ....ןעפיולטנא טגעלפ ןוא גנולמאזרעפ רעד ןופ

 ,רערהעל ,טסייוו רהיא , ? קָארוא ן'תעב על'הנח רימ וצ טכאמ לָאמנייא

 -- "קינטנעצארּפ א ...זיא עטַאט ןיימ סָאװ ,ץרַאה סָאד העוו ױזַא טוהט רימ

 -טנעצָארּפ ןייק ןייז טרָאטעג טינ ןעבָאה ןעדיא, -- הימ טימ סיורא יז טדער

 עיולב ערהיא ןוא עלעפעק טיור רהיא טימ יז טלעקַאש -- ! ןיינ ,ןיינ ...סעקינ

 ןייז טרָאטעג טינ ןעבָאה ןעדיא -- ט'םולח'-עפ ןוא גירעיורט ןעקוק ןעגיוא

 *...{ ןייז טרָאטעג טינ ,סעקינטנעצָארּפ ןייק
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 -ָארּפ רהעמ ןאראפ ןענייז ןעדיא ןעשיווצ ביוא זא ,רהיא רהעלקרע ךיא

 דלוש יד טינ לאפ ןייק ראפ סָאד זיא ,רעקלעפ ערעדנַא ןעשיווצ יו סעקינטנעצ

 "עג ערעדנזועב יד ןופ ,תולג ןעגיד'הרצ םעד ןופ רונ ,קלָאפ ןעשידיא םעד ןופ

 ךיז טָאה דיא רעד עכלעוו ןיא ,ןעדנעטשמוא עשימָאנָאקע ןוא עכילטפַאשלעז

 סָאד רעלקרע ךיא ...רעקלעפ ןעשיווצ תורוד עלעיפ ןוא עלעיפ טייז ןענופעג

 ,רונ ןעק ךיא יוװ ,ךילטייד יוזא רהיא

 -עקעב יד ; תולעּפתה ןימ א טימ ּפאכ א ךיז טוהט ,ךימ טהעטשרעפ יז

 .לירעייפ א ףיוא טצילב ןעגיוא עיולב ערהיא ןיא ןוא ךיז ןענערבוצ ערהיא ךעל

 ןָא פַאכ ַא םיצולּפ ךימ יז טוהט ןַאד .רעווש טמעהטָא ןוא טלעכיימש יז

 : דנַאה ַא ראפ

 ןַאד -- גנוגערפיוא ןופ טרעטיצ לוק רהיא ןוא ,יז טנָאז -- רערהעל --

 "טנעצָארּפ א ...א זיא רע סָאװ ,גידלוש טינ עטאט ןיימ ךָאד זיא ,סע טסייה

 םורָאװ ! תולג רעד רונ ,נידלוש םעד ןיא תולג רעד ךָאד זיא ןאד ?ָאי א ,קיג

 סייוו ךיא .שנעמ רעטונג ַא עטַאט ןיימ ךָאד זיא ןעצרַאה ןייז ןופ דנורג ןיא

 טסירד ןוא ךילטפַאשנעדייל סיוא יז טיירש -- ! סע ךיא סייוו רעכיז ףיוא ,סע

 םהיא טלעדיז סָאוװ-ראפ טניײה -- עלעטנעה ןיילק רהיא טימ דנַאה ןיימ טסעפ

 רימ ,"ָאנטאירּפענ, ױזַא סע זיא רימ ,יוא 4? עקשֶאי ,עטַאט ס'קיצרא ױזַא

 -רע ,רערחעל ....םעד תמחמ בוטש ןא ן'קיצרא וצ ןהענ טינ טושּפ ךיז טליוו

 ןייז ןעלעוו ןעדיא יד ןעוו ןוא !ןהעטשרעפ ךייא טעוװ רע ; םחיא סע טרעלק

 בָאה ךיא ,יוא -- רעטנוא ךיז טכערב ןוא ?יטש םיצולּפ יז טכאמ -- ןויצ ןיא

 טינ רהיא טבולג סָאוװ-רַאפ ..,! ןויצ ןיא טינ טביולג רהיא זא ,ןעסעגרעפ רָאג

 טלָאז רהיא זא ,טלָאװעג טלָאװ ףךיא יו ,יוא ? רערהעל ,סָאוװ-ראפ ,ןויצ ןיא

 ףךיז ןצ יו ,ליטש יז טדער -- בעיל ןוא ביולנ ךיא ןוא ! ןויצ ןעבָאה בעיל ךיוא

 -רעפ ַא ןָא טמהענ ןעניוא עיולב יד טימ ?'םינַּפ סייוו ,דנור רהיא ןוא ןיילַא

 ןעדיא עמערָא יד יא ,דלישטָאר יא ; ןעדיא עלַא ןעו .,ןעהעזסיוא ןעט'םולח

 יז טעצּפעש -- ביולג ךיא ,ןויצ ןעבָאה רימ ןעלעוו ןַאד ,ןעלעוו רונ ןעלעוו

 ביולג ךיא .ןויצ ןעכאה ךָאנ ןעלעוו רימ זא ,ביולג ךיא -- טייקמעראוז טימ

 ...! ןויצ בעיל ןוא
 טָאה ,סורדנייא ןעקראטש א טכַאמעג רימ ףיוא ןַאד טָאה עקנעצס עזעיד

 ,עמילהערפ : עגיחטומנוא יא ,עכילהערפ יא ןעקנַארעג רימ ייב ןעפורעגסיורא
 -ניק רהיא ןופ ןעסירעגסיורא ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעטרעוו עגיזָאד יד ןיא לייוו
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 ןעשירפ םעד טלהיפעג ךיא בָאה המשנ רעדנעלהיפ-ףעיט ,רעטרַאצ ,רעשרעד

 -נוא ,טעטכענקרעפ א ןעקעוו ןעמונעג טָאה סָאו ,טקכייג םעיינ ַא ןופ ךיוה

 סָאװ ןוא סע זיא ואוו ,ךיז ןעקוקמורא םוצ ,ןייזטסואוועב םוצ קלאפ טכָאירעט

 גָאטהעוװו טימ ךיא בָאה רעבָא טייז רעדנַא רעד ןופ ; טלעוו רעד ןיא סע זיא

 רעייא זיא ךעבענ ט'םס'רעפ ! רעדניק עשידיא עכילקילגנוא, : טכַארטעג

 לעמיח רעד זא ,ןיוש רהיא טלהיפ ףיוא זייווניילק ןופ ....דנעגוי ןוא טייהדניק

 שינעפעיט רעד ןיא טָאה רהיא עכלעוו ,ךייא רעטנוא דרע יד ןוא ךייא רעביאה

 ןרעטלעדרוא ןוא ןערעטלע ערעייא עכלעוו ןוא בעיל יוזא ןעצראה רעייא ןופ

 *! עדמערפ ךיוא ןענייז ,טַאהעג בעיל ךָאנ ןעבָאה
 ביג ךיא ןוא רעייהט רעייז רימ ייב על'הנח טרעוו טנעמַאמ ןעזעיד ןופ

 ,עטרַאצ רהיא ןעוועגַאש לָאז רע זא ,ן'עקשָאי ףיוא ןעקריוו וצ הימ יד ךיז

 טינ רע לָאז --- םהיא ךיא טעב --- ייברעד זיא יז ןעוו : המשנ עדנעלהיפ-ףעיט

 1 .ןעטַאט רהיא ןעגידיילעב

 ףיוא טלָאז רהיא -- סעכ טימ לָאמנייא רימ רע טרעפטנע -- רערהעל --

 "וצ ַא רָאג טרעוו רהיא זא ,ךיז טכאד רימ ,ןעבָאה טינ לעביאראפ ןייק רימ

 טביולג ? ןעל'קיצרא ןיימ עצבייל-רעב סעּפע טעװענַאש ! ענעדיא ענעכארק

 לעיפיוו ! על'הנח יו ,המשנ ענעדייז אזא ךיוא טָאה ?'קיצרא ןיימ זא ,רימ

 -רעב םהיא טניירט ,חרזמ ןיא ,ןָאנעביױא טעזדנַאלברעּפ ?'קיצרא ןיימ זא ,לָאמ

 זיא ָאד ...עבורה ןעבענ ןעטרָאד ,ןעטַאט ןייד וצ ,ץקש ,העג, :קעװַא עצבייל

 -עטש עצראווש ענייז ןוא טגערעגפיוא סיוא רע טיירש -- יוא "! טרָא ןייד טינ

 םהיא לעװ ךיא ןעוו -- ?רעייפ ןעזייב א טימ ןָא ךיז ןעדניצ ןעניוא עגידעכ

 יד ,ענייז המשנ יד ! ןעל'קיצרא ןיימ קעװַא טביירט רע תעב ,ןעּפאכ לָאמ ַא

 ...! עבמערט רעבָארג ןייז ןופ ןעּפַאלקסױרא םחיא ךיא לעװ ,ענ'הפרט
 .ךיא גָאז -- ןעצבייל-רעב ןופ ןענרעלבָא טינ רעבָא ךיז טפראד רחיא --

 -ַאט ןעטלַא ןיימ ןופ רשפא : ןענרעלבָא ךיז ךיא לָאז ןעד ןעמעוו ןופ --

 -רעכָאװ א זיא עצבייל-רעב ןוא רעדיינש א זיא רע ?ייוו זא,טניימ סָאװ ,ןעט

 -רעב ןוא ריהט ןעבענ שרדמ-תיב ןיא טרָא ןַא םהיא טמוק ראפרעד ,קינ

 -לעוו ,לעסּפעש רעדורב ןיימ ןופ וצ ? ןָאנעביױא ,חרזמ ןיא טרָא ןַא ן"עצבייל

 ןעסיוו זומ רעדעי זא ,ןעגָאז ךיוא טנעלפ סָאװ ,אקירעמא ןיא טציא ןיא רעכ

 ךיז בָאה ךיא ,ןייגנ ,הֶא ? אה ,ןענרעלּפָא ךיז ךיא לָאז ייז ןופ -- טרָא ןייז

 רעד ףלָאװ 'ר ןוא קינרעכָאװ רעד עצבייל-רעב ןוא ריהט ןעבענ טרָא ןַא ןעבָאה
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 ןעלעו סעלָאיזַאמ עכילרהע יד ןמז לכ !סעציײלּפ יד ףוא ּפָאק ןיימ
 -ידיילעב ךיא ?עװ ,ןעלדיז ךיא ?עװ ,חרזמ ןיא ןהעטש ןעלעוו עקבָארַאק-לעב
 -ייז יז זַא ,ןעניימ ןעלעוו ייז ןמז לכ ! דניירפ ערעייז ,רעדניק ערעייז ,ייז ןעג
 -יוטש ןופ קעד יד זיא "טַארב-שַאנ, ַא ןוא לעסיוטש ןופ "שטַאקוט , רעד ןענ
 -יּפ ַא ןעכוזרעפ ךָאװ ןעטימ ןיא ןענעק טינ טעװ ?'קיצרא ןיימ ןמז ?לכ ;} לעס
 ןייז ןעּפָאטשנָא רהעמ ךָאנ ףראד עקבַארַאק-ילעב לעוולעוו לייוו ,שיילפ לעצ
 ! םיחצור יד טימ ןעטלַאה המחלמ ךיא ?עװ גנַאפ יוזא ,"ַאינטַאמ , עםיורג
 ןוא ן'דמל גונעג ,םשה ךורב ,ןיוש ןעבָאה ,םינצבק עשידיא רימ ,רערהעל
 סעצבייל-רעב ענעגייא ערעזנוא ןופ ן'ףלא ןוא ן'דמל ךָאנ ; פָאק ן'םיוא ן'ףלא
 -- תולעּפתה טימ ּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז רע טוהט -- ַאש -- ! טינ רימ ןעפרַאד
 -עגעג רימ טָאה ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,לעכיב סָאד ןעזעלעג ךָאד טָאה רהיא
 סָאד טעמכ ףךיז טביירש טרָאד ןוא ...ןינע ןעגיבלעז םעד ןעגעוו ךיוא ? ןעב
 ,רעטרעוו ע'תמא ...ןערהָאי ןוא ןערהָאי טייז ןיוש הנעט ךיא סָאװ ,עגיבלעז
 ןענעייל ןעבעג לעכיב סָאד טָא זומ ךיא ,..| ךיילג דלֶאג טימ זיא טרָאװ סעדעי
 ...! ןענעפע ייז ייב ךיז טעוו חמ רעד ,םינצבק ערעזנוא עֶלַא
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 וצ תונכש ןיא ,עבורה ןעבענ ןעוועג זיא שרדמ-תיב ןעטלַא ןיא טרָא ןייז
 טנעהָאנ טָאהעג ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ ערעדנַא יד ,..ריהט םוצ ןוא עטַאט ןייז
 ַא ,הלגע-לעב רעד ,עצַאח-םהרבא : ןעזעוועג ןענייז ,םהיא ןעבעג רעטרע ערעייז
 ץרַאװש א טימ ןוא םינּפ ןעבַאר א טימ ,גיוא ןייא ףיוא דיא רעטיירב רעצרוק
 ןעד ,טענילסרעפ ,טכייפ ןעוועג דימת םהיא ייב זיא עכלעוו ,רָאב עטלעטָאּפוצ
 ךיז טנעלפ ,שרדמ תיב ןיא רע'רוכש-בלאה א תבש ןעמוק רע טגעלפ לָאמ עלַא
 ןייז טימ ןעמירק טגעלפ ,ּפָאק ן'רעביא תילט רעלעג ן'טימ טרָא ןייז ףיוא ןעצעז
 טנעלפ ןוא ירבע "ןעקָארב , .לוק םעניד ַא ףיוא ןעצכָא ,לעגיוא רעניצנייא-ןייא
 טָאה עצַאח-םהרבא רעזעיד .דרָאב רעטַאװענעטלָאק ןייז ףיוא ןעייּפש םעד תעב
 "אח-םהרבא ןעבענ ...החכות יד ףיוא שרדמ-תיב ןעטלַא ןיא הקזח ַא טַאהעג
 ,טָאיריא א ,ןעק'רעטלַא דיחידב ןייז םימ דמלמ רעד הנוי ןעסעזעג ןזיא ןעצ
 -אב ענעניוצעגנייא טימ ,ךאבענ ,רעקנַארק ַא ,דיא רעליטש א ןעוועג זיא הנוי
 -נַאל א טימ ןוא ?עדרעב רעטיש ,גיציּפש ,לעג ַא טימ ,רילָאק-טעמרַאּפ ןופ ןעק
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 טימ ,ןַאמרעגנוי ַא ,עקרעטלַא ןייז ןעסעזעג זיא םהיא ןעבענ ,זלַאה םעניד ןעג

 סָאװ ,ןעקַאב ענעזָאלבענפיוא ,עלופ טימ ,דרָאב רעלעג רענעסקאוועב-שביה ַא

 ןעוועג עשזָאכַאּפ זיא עכלעוו ,טייקסייוו רעקנארק ַא טימ סייוו ןעוועג ןענייז

 טימ ,לעפַאטרַאק א ןופ לעצרָאװ ןעטצָארּפשעגסיױרא ןַא ןופ טייקסייוו יד ףיוא

 -נָאװ עלעג ענייז ןעשיווצ לעכיימש ןעשיטָאידיא ןַא טימ ןוא ןעניוא עּפמעט

 טרָא ןייז ףיוא גנַאל ןעדנוטש ןעציזבָא ןענעק טנעלפ ,עקרעטלַא ,רע .סעצ

 ןעקוק ןוא ,ןעזָאל רונ םחיא לָאז ןעמ זא ,רבא ןייק טימ ןוחט רהיר ַא םינ ןוא

 ,לעביימש ןעשיטָאידיא םעד טימ ,גנוטכיר ןייא ןיא ןעגיוא עּפמעט ענייז טימ

 םהיא טגעלפ הנוי עטַאט ןייז .סעצנָאװ עלעג ענייז ןעשיווצ טרעווילגרעפ

 -- "ןטא ,ומש ךורבו אוה ךורב, ןעדעי ייב :ןעציז יוזא ןעזָאל טינ רעבָא

 : ןעגָאז טגעלפ ,לעברַא ן'רַאפ ,דיחי-ןב ןייז ,ןוהט ּפוצ ַא םהיא רע טגעלפ

 טנעלפ ןוא ליומ סָאד ןענעפע טגעלפ עקרעטלַא ."ומש ךורבו אוה ךורב ,

 ך"ו"ר-ב : רעטרעוו יד גידנעהיצ ,לוק שרעדניק ,ןיד א טימ ןעגָאזכָאנ םהיא

 ייב ?יומ סָאד טנעלפ ,סָאד טנָאזעגבָא ןוא ! ןימ-א-א ,ומש-ש-ש ךור-בו אוה

 רעדעיוו םהיא טגעלפ עטַאט ןייז זיב ,ןעדנוקעס עכילטע ןעפָא ןעביילב םהיא

 -ַאיריא רעד ןוא ליומ סָאד ןעכַאמוצ רע טגעלפ ןַאד ,לעברַא ן'רַאפ ןוחט ּפוצ ַא

 -נָאװ ענייז ןעשיווצ ןעטיירּפשוצ גיהור רעדעיוו ךיז טגעלפ עלעכיימש רעשיט

 ןוא "ומש ךורבו אוה ךורב, רעיינ ַא ןעגנירּפשרעטנוא טנעלפ סע זיב ,סעצ

 רעדמערפ א זַא ,..לעברא ן'רַאפ ןוהט ּפוצ א רעדעיוו םהיא טגעלפ עטַאט ןייז

 -נַאל ַא ןוהט רע טגעלפ ,ןעק'רעטְלַא וצ ןוהט ?עכיימש ַא לָאמ א טנעלפ שנעמ

 "רעפ דלַאב טגעלפ ןוא !ַאדַא-ה, : ְךַאל ןעשירעטסיה ןימ ַא ,ןעגיד'הנושמ ,ןעג

 -עג ךיז טְלָאװ רע יװ טארוקַא ,דנאה רעסייוו ןייז טימ ליומ סָאד ןעלעטש

 ...ןעכאל טרַא ןעגיד'הנושמ ןייז טימ טמהעש

 ןעקרעטלא ןייז ןעזָאלרעביא עלייוו א ףיוא טגעלפ הנוי זא ,לָאמ ךס א

 ,םהיא ןופ ןוהט ךַאל ַא ןעלעוו ןעצַאח-םהרבא ךיז טנעלפ ,טרָא ןייז ףיוא ןיילַא

 ןייז טימ ןוחט קניוו ַא םהיא וצ טגעלפ ,ןעקרעטלַא וצ ןעניובוצ ךיז טנעלפ רע

 -ָאה הנותח טסליוו ,עקרעטלַא  :ןעכאמ טגעלפ ןוא לעגיוא רעגיצנייא-ןייא

 "? אה ,ןעב

 "יד'הנושמ ןייז טיִמ ןערעפטנע עקרעטלַא םהיא טנעלפ -- { אדָאדַאדה --

 ,דנַאה רעד טימ ליומ סָאד ןעלעטשרעפ דלַאב טגעלפ ןוא ךאל ןעג
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 ,וד םלוג -- עצאח-םהרבא ןעשימרעביא םהיא טנעלפ -- ! ַאדַאדַאדה --

 ! ריד ףיוא עירעלַאכ ַא ,הנותח בָאה ? וטסעשזריה סָאוװ

 ראפ ןעמחעננָא ךיז רע טנעלפ ,ןעקרעמענ לָאמַא סע טנעלפ עקשִאי זַא

 טרהיפ רע סָאװרַאפ ,ןעצַאח-םהרבא ףיוא ןעלַאפנָא טגעלפ ןוא ןעקרעטלַא

 .ןעבילקילגנוא םעד טימ סעיצאר ע'רוכש ענייז

 .ייז ןופ טכאל ןעמ טינ ,תונמחר ןעמ טָאה עכילקילגנוא ענױזַא ףיוא --

 -ָאז עקשָאי טנעלפ !} ןעכאל וצ סָאװ ָאד רהעמ ,ךיז טכאד ,זיא ,רוכש ,ריד ןופ

 ,רעטגערעגפיוא ןַא ,ןענ

 טימ ןערעפטנע עצַאח-םהרבא טנעלפ ! טאירַאוװ ,דרע'רד ןיא רימ העג --

 סעטאיּפ יד טינ רימ ץַארק -- עצינליטַאּפ עטלָאגעג יד ךיז גידנעצארק ,סעכ

 ןייז ןעקָארב ןעמהענ רע טנעלפ ,סָאד טגָאזעגבָא ןוא -- ...תורצוי ענייד טימ

 ,..דרָאב ן םיוא ןעייּפש ןוא ירבע

 ןיא סָאד .ןעסעגרעפ טינ ךיא ןעק שרדמ תיב ןעטלא ןיא ענעצס ןייא

 ,רעמוז גנאפנָא ןיא תבש א ןעוועג

 ,ןוא ,חרוא ןַא ךיז ייב טאהעג עצבייל-רעב טָאה תבש ןעניזָאד םעד ןיא

 רענייא עקַאט רונ ,דיא ַא יבא ןעוועג טינ זיא חרוא רעד זא ,ךיז טהעטשרעפ

 ַא ןוא ריבנ רעקסּפולג ַא ,ןיילַא שטיינק עלעמעז 'ר ,ןעדיא עטסנהעש יד ןופ

 ,דיסח

 -ַאטשעגנייא זיא ןוא רחסמ ןעגעוו עקווָאמָארנָאּפ ןייק ןעמוקעג זיא רע

 ,רעכיוה ַא : ןעדיא ַא ןופ עכָאסַא ןַא ןהעז רהיא טלָאװ ,ןעצבייל-רעב ייב ןענ

 ,לעטרַאג ןעטיירב ַא טימ עצעּפוז רענעסעלטַא ןַא ןיא ,ןעלטקַא עטיירב טימ
 ערטסיב עצראווש טימ ןוא דרָאב רעטמסאקוצ ,רעצראווש ,רענהעש ַא טימ

 .סעצנָאװ

 : "דנאה רעיירפ , א טימ ,דיסח רע'תמא ןַא ןעוועג עקַאט רע זיא וצרעד

 לעימ ןייק םהיא טימ טכאמעג טינ רע טָאה ,םינּפ תוזע ןַא ןעפָארטעג רע טָאה

 ...גיטרעפ ןוא םהיא טשטַאּפעגסיױא -- ,םיקסע

 "וַאד ןיירַא שרדמ תיב ןיא עצבייל-רעב םהיא טימ טמוק תבש ,רוציקב

 רֶעֹד ףיוא ,שדוק ןורא ןופ ןעטשרע םעד ,ןָא-ןעביוא קעװַא םהיא טצעז ,ןענ

 לעוולעוו ,ל'קילארשי ןהוז ןייז ,עצבייל-רעב ,רע ןעציז סע ואוו ,קנאב רעבלעז

 ,שרדמ תיב ןעטְלַא ןופ םיסחוימ ערעדנא יד ןוא עקבָארַאק-לעב

 "יוא ,ןעפָא ןענייז שרדמ תיב ןופ רעטסנעפ יד ,רענהעשא זיא גָאט רעד
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 יד ןעקוק ,ןעציז םינסחי ערעדנא יד טימ בייל-רעב ואוו ,חרזמ ןיא

 לאוו ,עבורה ןעבענ ,ןעטנוא ; רעמיוב ענירג טימ לעדעס ַא ןיא ןיירא רעטסנעפ

 -רעפ ן'פיוא רעטסנעפ ענעפַא יד סיורא ןעקוק ,ןעציז ןעטַאט ןייז טימ עקשָאי

 ןץ'פיוא ,טייוו טינ ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,אסכה-תיב ןופ ?עכעד ןעטענסעילּפ

 ,ןָא-ןעב

 ....ףיוה-שרדמ-תיב

 תילט ן'טימ ,לעדיא ןיילק א ,םַאב-"םיב עקרעמש .טנעװַאד םלוע רעד

 .תירחש םעד זלאה ןייז טימ טהערד ןוא דומע ן'"ראפ טהעטש ,,ּפָאק ן'רעביא

 עצרוק ענייז ןעגיוצעגסיוא ,טרָא ןייז ףיוא ןעפרָאװאוצ ךיו טציז עצבייל-רעב

 לעטנעוו םעד ןָא ןעקַאנ ןעקיד ן'טימ ןעפרָאװעגבָא ,ךעלצעלק יו ,ךעלסיפ עקיד

 ענייז טימ ךיז רַאפ טקוק ,דרָאב עטיור עגנַאֿל ןייז ךיז טעלג ,ץיז ןייז ןופ

 ליומ םעד טימ טנָאז ,לעבלעק א ייב יװ ,ןעניוא עטעטשטַאקעגסיוא עסיורג

 תעב ךיז טגעוועב ,לעסעפ ַא יו ,ךיוב רעסיורג ןייז ןוא ,טציווש ,ןענווַאד סָאד

 | .בָארא ןוא ףיורא רעווש םעד

 תילט םעיינ ַא טימ דנַאה רעטכער ןייז ןיא טציז 5'קילארשי ,דיחידןב ןייז

 ,ּפָאק ן'פיוא עקלומראי רענעטעמַאס רעדנוד ַא טימ ,ןעלסקא יד רעביא

 עשירַאנ ןוא עגיהטומטונ ענייז טימ ךיז ראפ טקוק ,?עדרעב סָאד טעּפיצש

 סָאד ליופ זָאנ רעד רעטנוא טעשטרוב ןוא םייצדוצ-טייצ ןופ טצענעג ,ןעגיוא/

 .ןענווַאד

 ןופ ךרד-הרומ רעד ,עקבָארַאק-לעב עלעוולעוו טציז ןעל'קילארשי ןעבענ

 "םימש-תארי א טימ ,ןערהָאי עלעטימ ןופ דיא רעטיירב ,רעכיוה ַא ,שרדמ-תיב

 ן'טימ טציז רע .זָאנ ןעמורק ןעגנַאל ַא טימ ןוא ?עדרעב לעג ןיילק ַא טימ ,םינּפ

 ן'טימ טפראוו ,ןעגיוא עטכאמעגוצ-בלַאה טימ ,עקלומראי ץיּפש ן'רעביא תילט

 טימ טעק'יוא ,סקניל ןוא סטכער ,רעהַא ןוא ןיהא ןעלסקא יד טימ ןוא ּפָאק

 תוקיתמ טימ ןענװַאד סָאד טגניז ןוא הנוכ סיורג טימ ךיז טשטעווק ,תובהלתה

 -"הירב רהעמ טימ ךָאנ רעטרעוו יד זלַאה ן'טימ גידנעהערד ,לוק ן'פיוא ךיוא

 ...ןיילא םַאב-םיב ?ערעמש ,תירחש-?עב םעד ןופ טפַאש

 ,טרָא ןייז ףיוא תולדנ טימ ךיז טציז ,ןילַא שטיינק עלעמעז 'ר ,חרוא רעד

 ןופ ָאד טעלג ַא יז טוהט : דרָאב רעצראווש רענהעש ןייז טימ ךיז טלעיטש

 ןיירא רָאג יז רע טמהענ אד ,ןעטייז יד ייב ָאד ,עדרָאמ רעד רעטנוא ,ןעטנוא

 | .יייםינּפה טנעוואד ןוא ןעּפיל יד טימ טכַאמ ,טסיופ ןיא

 ףיוא יא ,קנַאב"חרזמ ןיא ןעציז סָאװ ,םיתב ילעב ענהעש עגירעביא יד
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 ןייז ףיוא רעדעי ךיוא ןענוואד ,טייז רענעי ףיוא יא ,שדוק ןורא ןופ טייז רעד

 יד ףיוא רעוו ןוא ּפָאק ן'רעביא תילט ן'טימ רעוו ,ןעציז : רעגייטש רעדנוזעב
 סע רעוו ןוא ,טצענעג סע רעוו ןוא ןענוואד ןיא טעק'יוא סע רעוװ ; ןעלסקַא
 ...פלעמערד ןוא יוזא טַאלג ךיז טציז

 עכלעוו ,קנעב עגיטייז יד ףיוא ןעציז סָאװ ,םיתב-ילעב ענהעש-בלַאה יד

 ,עבורה םוצ ןוא ריהט םוצ רעטנורא חרזמ ןופ ,ןָאנעבױא ןופ ךיז ןעהיצ
 ,ךיוא ןעקיוא ; םיתב ילעב ענהעש ץנַאג יד ןופ בא טינ םולשו סח ןעהעטש

 -םיב ?לערעמש ךָאנ ןענוואד סָאד רעזלעה יד טימ ןעהערד ,ךיז ןעשטעווק
 .גידעל טציא ןזיא ןעטימ ןיא המיב יד ...ךיוא ןעלמערד ןוא ןעצענעג ,םַאב

 -ווַאד רעבייוו יד ואוו ,עקלייש רעטשרעביוא רעד ןופ ךעלרעטסנעפ יד ךרוד

 בָארא ןעקוק ןוא סעקּפעצ עגיד'תבש טימ ּפעק ערעייז רעבייוז ןיירא ןעקור ,ןענ

 | .ןענוואד ייז יו ,רענעמ ערעייז ףיוא
 ןעגעוו ןעדער ןוא טייל עגנוי חרבח ַא טימ עקשָאי טהעטש ריהט םייב

 ןעמוקעגרָאפ קירוצ גָאט ַא טימ זיא סָאװ ,קיירטס א ןעגעוו : סעיינ עטצעל יד

 נידעבעל טרעוו סע, .טגעלעגפיוא טוג רהעז זיא עקשָאי .רעטשרעב יד ייב
 -יֿפעב עשידיא ערעזנוא , -- ךילהערפ רע טכַאל -- "?עטדעטש ןיא זנוא ייב
 "? הרבח ,ָאידַא ! טרָאס יוורעּפ יצדָאלַאמ ןערָאװעג טציא ןענייז תוכאלמ

 סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא ,רענייא .טכאל ןוא ייברעד ךיוא טהעטש ל'קיצרא
 ַא ןייז לָאמא לָאז םהיא ייב ןעוו זא ,טקרעמעב ,קירבאפ ןיא רעטסיימ א זיא
 ...קלב רעטייברא יד טימ טנערעלעג ןיוש רע טלָאװ ,קיירטס

 רעטיײברַא יד טימ טלָאװ רהיא -- ּפַאכ ַא עקשָאי ךיז טוהט -- רהיא --
 עגנוי עגימורא יד וצ ךיז רע טעדנעוו -- ! הרבח ! ? רהיא 4 קלב טנערעלעג
 רעוו טינ טָאה ? ךייא טעב ךיא ,טאי אזא וצ סעּפע רהיא טגָאז סָאװ -- טייל
 ? ןעשיוואוצבא םכח םעד טָא רעקעמש ןעגנַאל םעד ,עקליישַאפ ַא ךייא ןופ

 ןופ טייל עגנוי יד ןעשיווצ רעטכעלעג רעניכליה א ףיוא ךיז טביוה סע
 ,אש , : יירשעג א ןוא דנאוו ןיא ןעשטַאּפ ַא ףיילג ךיז טרעהרעד דנַאװ-חרזמ
 ,רעצרוק ַא ,עטַאט ס'עקשֶאי ,והילדג רעטלַא רעד "! טנעוואד ןעמ ,םיצקש
 גיצפופ ןופ ,ןעניוא עטיור טימ ,דרָאב ןעסייוו ,ןעגנַאל א טימ ,דיא רעטיירב
 רעד ןעבענ טרָא ןייז ףיוא טציז רעכלעוו ,לעדָאנ רעד טימ ןעטייברַא רהָאי
 רעּפרעק ן'טימ ךיז גידנעלקַאש ,ּפָאק ן'רעביא תילט ןעטלַא ןייז טימ עבורה
 ןעמ תעב ּפַאכ א ךיז טוהט ,הנוכ רע'תמא טימ גידעגוואד ןוא קירוצ ןוא ןיהַא
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 טשטעווק ,םעב טימ ןעקשאי ןֵא טקוק ,דנאוו-חרזמ ןיא ןעּפַאלק וצ ןָא טביוה

 ןעק'יוא ןייז "! ןענווַאד ,ונ ,םיוג ,םיוג ,יַאייַא, ....טעק'יוא ןוא ןעלסקא יד טימ

 רהעק ַא ךיז טוהט רעטצעל רעד ,ןעקרעטלַא טָאידיא םעד ןעלעפעג םינּפה זיא

 עג םעד טימ ,ןעקַאב ענעזאלבעגפיוא יד טימ םינּפ ןעסייוו ןייז טימ םהיא וצ

 רעשיטָאידיא רעד טרעווילגרעפ זיא סע עכלעוו ןעשיווצ ,טעצנָאװ ןוא ?עדרעב

 ליומ סָאד טייוו טנעפע ,ןעגיוא עּפמעט ענייז טימ ןָא םחיא טקוק ,לעביימש

 טלעטשרעפ ןוא ! ַא-ַא-אח : ךאל ןעגיד'הנושמ ,ןעגנַאל ןייז סױרַא טזָאל ןוא

 .דנַאה רעפייוו רעד טימ ליומ סָאד דלַאב

 שרדמ-תיב ןיא ןעמוקעג טנייה זיא סָאװ ,הלגע לעב רעד עצַאח-םהרבא;

 "עגנָא ,תילט ןיא טרָא ןייז ףיוא טציא טציז ,לָאמ עלא יו ןעקנורטעב רהעמ

 ןוא זָאנ רעד טימ טפייפ ,קַאמשענ ךיז טפָאלש ,דנַאװ ןָא ּפָאק םעד טרַאּפש

 .ןעּפיל יד טימ טעקשרָאּפ

 ,טכַאמ ,ןעק'יוא ס'והילדג טּפיוהרעביא ,חרזמ ןיא ,דנַאװ ןָא ןעּפַאלק סָאד

 -היפוצנָא םוא ,רעטניהַא לעביטש ןיא ןיירא ןעהעג הרבח ןייז טימ עקשִאי זא

 ןעטלַא ןיא ןהעש ןוא גיהור רעדעיוװ זיא ןַאד .םיחוכיו ערעטייוו ערעייז ןער

 "סנעפ ענעּפָא יד ךרוד טהעוו עלעטניוו ַא ....טנעוואד םלוע רעד .שרדמ-תיב

 רע טגָארט ,קנַאב-חרזמ ן'פיוא ןעציז סָאװ ,םיתב-ילעב ענהעש יד וצ .רעט

 םוצ ןוא ,לעדעס ןיא ךיז ןע'דוס סָאװ ,רעמיוב ענירג יד ןופ ךיוה ןעשירפ ַא

 ןעפרַאש ןעמעראוו ַא רעטסנעפ ענעפָא יד ךרוד רע טגנערב עבורה ןעבענ םכוע

 ...ףיוה-?הוש ן'פיוא טייוו טינ ָאד טהעטש סָאװ ,אטכה תיב ןופ ךורעג

 .הרותה תאירק זיב גידנעטשנא ןוא גיהור זיא ױזַא טָא

 ןוא עקבָארַאקילעב לעוולעוו ,ךילנהעוועג יוו ,טהעטש הרותה תאירק וצ

 ."יתקוחב,, זיא הרדס יד ,שרדמ-תיב ןופ םיתב-ילעב יד תוילע יד ןייא טלייחט

 םעד .םַאב-םיב עלערעמש ,רענוואד-תירחש רעבלעז רעד זיא ארוק-לעב רעד

 ."ךרבש ימ, ַא םהיא טכַאמ ןעמ ,הילע ענהעש א ןעמ טינ עלעמעז 'ר חרוא

 םרָא ןייז ףיוא רעדעיוו ךיז טצעז ,שרדמ-תיב ן'פיוא ב"ור הרשע רדנמ זיא רע

 יו ,תולדנ רהעמ טימ ךָאנ טקוק ןוא דרַאב יד ךיז טעלג ,ןעצבייל-רעב ןעבענ

 ,ןייז הרותל הלוע ןעטידד ַא ,ןעטייווצ א ףיוא ןעמ טפור םהיא ךָאנ .רעהירפ

 רעד וצ ארוק-לעב רעד וצ טמוק ָאד .גיהור ןוא ?יטש ץלא זיא סע ןוא

 טהערד -- "! והירמש 'רב ?אקזחי םהרבא 'ר דומעי , ...החכות רעד וצ ארב

 "טיוט זיא עצַאח-םהרבא 'ר טשרע  ,זלַאה ןייז טימ םאב-טיגב ?ירעמש סיוא
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 -לעוו ָאד טכיילב .ןעּפיל יד טימ טעקשרָאּפ ןוא זָאנ רעד טימ טפייפ .רובש

 ןייז וצ דבכמ ןעמעוו טינ טסייוו ,טשימוצ עלייוו א ףיוא עקבָארַאק-לעב עלעוו

 דומעי,ג :זלַאה ס'םַאב-םיב ?ערעמש סיוא טהערד םיצולפ .החכות רעד טימ

 ,פעסיירט א הליחתכל ךיז טוהט והילדג רעטלַא רעד "! "ןרהא 'רב והילדנ 'ר

 ןופ ךיז טלָאװ רע יו טארוקא ,החכות רעד וצ םהיא טפור ןעמ תעשב

 ענימ רעטסנרע ןַא טימ טרָא ןופ ףיוא ךיז רע טביוה ךָאד .ןעקָארשרעד סעּפע

 טשרע ,ןייז הרותל חלוע המיב רעד וצ ןהעג טמהענ ןוא םינּפ-טעמרַאּפ ןייז ףיוא

 םינּפ ַא טימ לעביטש-רעטניה ןופ סיורא טפיול רע ! ָאד זיא עקשָאי } ץטַאב

 -ַאט ןעטלַא ןייז ןָא טּפַאכ ,טרעסעמ עפרַאש יו ןעגיוא טימ ןוא רעייפ-םַאלפ

 ; לוק ן'פיוא ,טעּפָאסרעּפ ,טיירש ןוא דנאה א ראפ ןעט

 ןופ ערעכליב שרדמ-תיב ןיא ָאד ןענייז סע ! טינ העג ,טינ העג ,עטַאט --

 -לעב עלעוולעוו ,רעגיוז-טולב עצבייל-רעכ ַא ָאד זיא סע ! החכות רעד ראפ ריד

 יד ,ס'ישילש יד ןעבָאה ייז .,.קיצשנַאמרַאק ַא דיא רענהעש א ,עקבָארַאק

 ! החכות רעד ןופ תוכמ יד ןענָאה ךיוא ייז ןעלָאז ,ס'ריטפמ

 -חרזמ ןופ םיתב-ילעב יד יא .לעדער א םורא ייז םורא ךיז טביילק סע

 וצ ןעהעג עבורה ןעבענ קנַאב םעד ןופ יא ,קנעב עטסלעטימ יד ןופ יא ,קנַאב

 עניילק יד ךרוד ּפעק יד רהעמ סיורא ןעקעטש ןעביוא ןופ רעבייוו יד .ייז וצ

 ,חרוא סעצבייל-רעב ןוא ?קי'?ארשי דיחידןב ןייז ,עצבייל-רעב .ףעלרעטסנעפ

 טלעסיירט ןעצבייל-רעב ייב .לעדער ןיא ָאד ךיוא ןעהעטש ,שטיינק עלעמעז

 עטעשטַאקעגסיוא ,עסיורג ענייז .גנוגערפיוא ןופ דרָאב עטיור עגנאל ןייז ךיז

 -רעב סָאד טעּפיצש ?'קילארשי .,ןעקשָאי ףיוא גנוטכארעפ טימ ןעקוק ןעגיוא
 סָאד , : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ רע יו טארוקא ,שטייק עלעמעז ףיוא טקק ,לעד

 ןײלַא שטיינק עלעמעז .שירַאנ טלעכיימש ןוא "! טאירַאװ רעד ,רע זיא
 ענעסיררעפ-ךיוה ףיוא הרטע רענרעבליז רעד טימ תילט ן'טימ ךיז טהעטש

 -רַאנ םענעדייז ןעטיירב םעד רעטניה טקעטשרעפ דנעה יד ךיז טלַאה ,ןעלסקַא
 ףיוא ןעניוא ערטסיב ענייז טימ טקוק ןוא עצעּפוז רענעסעלטַא ןייז ןופ לעט

 ,דנאה א ראפ ןעטאט ןייז ץֵלַא טלַאה סָאװ ,ןעקשָאי

 ןעטלא םעד וצ המיב רעד ןופ םאב-םיב עלערעמש טכַאמ -- "! םה

 ןהעגפיורא לָאז רע ,דנעה יד טימ םהיא טעינַאמ ןוא ןושל-םוטש ףיוא וחילדג

 ,המיב רעד ףיוא
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 סט: כאילו א יי נייע ר עא

 -רפס יד -- עצבייל-רעב ָאד טגָאז -- טאיראוו ,ןעטַאט ןייד בָא זָאל --

 ! וד ?ארשי עשּפ ,ןעפָא טגיל הרות

 יד ןעכעוושרעפ טינ טליוו רהיא ביוא ,עצבייל-רעב 'ר ,רהיא טהעג --

 -העשרעפ ןעזָאל טינ ךיא לעװ ןעטַאט ןיימ --- עקשאי טיירש -- ! הרות-רפס

 ! ךייא ראפ ,החכות יד זיא ךייא רַאפ ,רעגיוז-טולב עצבייל-רעב ! ןעמ

 : לוק ןעגָאלשרעד ַא טימ והילדנ עטַאט רעטלא ןייז םהיא ייב ךיז טעב

 והט .ןייז הרותל הלוע ךימ זָאל ! ןייא זָאל ? עקשֶאי ,ךיד טרַאה סָאװ --

 ! ןעטייל רַאפ תונויזב ןייק ןָא טינ ךימ

 לוק ןייז ןיא טננילק גָאטהעװ ?עיפיוזא ןוא עקשֶאי טיירש -- עטַאט --

 ! ייז ,םיסחוימ יד ,ייז ,רעבָא ייז ! ןויזב א וצ ןעזָאלרעד טינ ךיד ליוו ךיא --

 ! ייז ןופ רעכילרהע טזיב וד ,ייז ןופ סחוימ רהעמ טזיב וד זא ,ייז גָאז ,עטַאט

 -ָאלנייא לָאז רע ,םהיא גָאז ןוא ןעל'קיצרא ןייז טימ םהיא וצ וצ ךיא העג

 ....הילע ןא ראפ לַאדנַאקס ןייק ןעכאמ וצ יַאדכ טינ זיא סע זא ,ןעטַאט ןייז ןעז

 .עקשָאי רהעמ ךָאנ ָאד ךיז טציהוצ

 -יילעב וצ ןערָאװעג ןעבעגעג טינ ןענייז -- רע טיירש -- תוילע יד --

 ,םינּפ ןיא ןעייּפשנא רעסעב רימ ייז ןעזָאל ! ןעשנעמ עכילרהע עטלַא ןעגיד

 ,ןויוב םעד טינ טסהעטשרעפ וד ,וינונהוז ,?'קיצרא ! ןעטַאט ןיימ רעדייא

 רע זא ,ט'רוכש'עגנָא ױזַא טנייה ךיז טָאה עצַאח-םהרבא רוכש רעד ל?ייוו ? ַאה

 ןערעגירדעינ ןייק ןעמ טָאה ,החכות רעד וצ ןייז הרותל הלוע ןהעג טינ ןעק -

 ,ןעדייז ןייד רונ יו ,החכות רעד וצ ןעפורוצפיוא ןעמעוו ,ןענופעג טינ ןעשנעמ |

 -- ? ייז ענייז רעוו ! ּפָאק ן'פיוא רָאה עסייוו יד טימ ןַאמ ןעטלַא םעד טָא

 ַא טוהט רע ןוא ,םהיא ייב ןענערב ןעגיוא יד ןוא ּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז רע טוהט

 ל'קילארשי זא ,טפארק אזא טימ ,ייברעד טהעטש סָאװ ,רעדנעטס ַא ןָא ּפַאלק

 ןענייז רעוו -- רעטייוו עלעסיב א םהיא ןופ בא טערט ןוא לעפיירט א ךיז טוהט

 ! ? ייז ןענייז רעוו -- רע טיירש -- ןעגָאז רימ ןעמ לָאז ,ייז

 : שטיינק עלעמעז םיצולּפ בָא ָאד ךיז טפור

 .ץרושמ ץרש א טזיב וד ןוא ןעדיא ענהעש ןענייז ייז --

 ןָא םהיא טמהענ ,םהיא וצ וצ ךיילג עקַאט רע טהעג ,סע טגָאזעג ןוא

 ; טכאמ ןוא ?עסקא ן'ראפ

 ! ןייז חרותל הלוע ןעטַאט ןייד זָאל ,טרָא ןייד ףיוא ךיז ץעז העג --
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 : ללא יי, טוב

 ענירעכעטש ענייז טימ ןָא םהיא טקוק ןוא לעפיירט ַא עקשָאי ךיז טוחזי

 : טינ סייוו רע טש'רמולכ ,טגערפ ןוא ןעניוא

 ? דיא 'ר ,רהיא ייז רעוו --

 עלעמעז טכַאמ -- ! ץסש ןייק טינ ייז ןוא טרָא ןייד ףיוא ךיז ץעז --

 ,לעסקַא סעקשָאי ןופ דנַאה יד בָארַא טינ טמהענ ןוא רעקרַאטש

 בָארַא טינ טמהענ ,רעטכעלעג גידנעסייב ןייז טימ עקשאי ךיז טכאלוצ

 : טבַאמ ןוא ןעניוא ענידעכעטש ענייז םהיא ןופ

 טָאה סע ! ישילש-לעב ַא ,דיא רענהעש ַא ךָאנ ! םיאבה םיכורב ,ַאה --

 ןוא -- ! םיסחוימ ןופ עילעּפַאק רענהעש רעזנוא ןיא ?עדעיפ ַא טלהעפעג

 ,ֿלעסלַא ןייז ןֹופ דנַאה יד ןעמחהענבָארא ןעלעמעז טסייה

 טינ טמהענ ,ןעקשַאי רַאפ טינ רעֶבָא ךיז טקערשרעד שטיינק עלעמעז

 /  :טרעפטנע ןוא ?עסקא ןייז ןופ דנַאה יד רעטנורַא

 -עב וד ,וד ץרושמ ץרש וד ,ץקש וד ? ךיד ןעמ טפור יו ,וד ,רונ רעה --

 ,.,םינ זא ,קיטש עש'בלכ ןייק טינ ךַאמ רעס

 ,דנַאה יד ףיוא רע טביוה יקַאט ייברעד ןא

 טכַאלוצ ,דנַאה יד ןעביוהענפיוא טָאה רענעי יו ,טהעז עקשאי זַא ןוא

 -רעב זא ,םינּפ ןיא ךיילג שטיינק עלעמעז הּפצוח אזא טימ ,עקשֶאי ,ךיז רע

 -וק ,טרעפטנע עקשָאי ןוא ,סורדרעפ ןופ רעטייצ יד טימ טעירקסרעפ עצבייל

 : עגידעכעטש ענייז טימ ןעגיוא ערטסיב יד ןיא ךיילג ן'עלעמעז גידנעק

 'ר ,המדא ןיא ךייא בָאה ךיא ! עקַאט טבורּפ ונ ,ונ .,.הברדא ,חברדא --

 ! דיא רענהעש

 א רעבָא ,שטַאּפ א םהיא שטיינק עלעמעז טינ ָאד טגנַאלרעד סע זַא

 ןעביוא ןופ רעבייוו יד ןוא ,שרדמ-תיב ןיא טכליהעגבא טָאה סע זא ,שטַאּפ
 ...קערש טימ ןעשיווק ןעמונעג ןעבָאה

 ,עטיוט ןהעטש ןעבילבעג ןענייז עלַא .,ןעקָארשרעד ךיז ןעבָאה םורא עלַא
 -ענסיוא ענעקָארשוצ טימ ,רעכיילב ַא ןענַאטשעג ןיא ?'קיצרא .ןושל ןהָא
 .טשימוצ טלעכיימשעג טָאה עצבייל-רעב .,ןעטַאט ןייז ףיוא ןעגיוא עטעריצש

 םיצולפ יא סע ....רעכיילב ַא ,טקורעגבָא רעטייוו ךָאנ ךיז טָאה דיחידןב ןייז

 ....םלוע-תיב א ףיוא יו ,םורא ?יטש ןערָאװעג

 -ן8 ךיז = ,שטַאּפ םעד ןופ ןערָאװעג טשימוצ ךיוא זיא ןיילא עקשָאי

 ןייז גידנעזַאלבא ,רעטכָאקעגבָא ןא יו ןעגנודּפשעגבַא זיא ,קַאב ן'ראפ טּפאכעג
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 ! ןעשנעמ ַא ייב הרובג ןהעז רהיא טלָאװ -- םיצולּפ ָאד ןוא .דנַאה סנעטַאט

 ןיא טהעטש רענעי יוװ יוזא ןוא ,שטיינק עלעמעז וצ ןעפָאלעגוצ רע זיא --

 רע טָאה ,לעטרַאנ םענעדייז ןעטיירב ן'טימ עצעּפוז רענעסעלטא רעגנַאל ןייז

 ַא ןוא ךיוה רעד ןיא ןָאהטעג ביוה ַא ,לעטרַאג ן'רעטנוא ןָאהטעג ּפאכ א םהיא

 .עטיוט ןעבילבענ ןענייז שרדמ-תיב ןיא עלא זַא ,דרער'רד ןָא ןָאהטעג ץימש

 ןעבָאה ןעביוא ןופ רעבייוו יד .המוהמ ַא ,יירשעג א ןערָאװעג זיא סע

 -תיב רעצנַאג רעד ,טמעראילעג ןעבָאה םורא ?יבסנַאמ יד ,טעשטיווקעג

 "? וטסוהט סָאװ ,עקשֶאי , : םהיא וצ ןָאהטעג ףרַאװ א ךיז טָאה ןעדיא שרדמ

 עצבייל-רעב .ןעשטַאּפ ןוא ןעסייר ןעמונעג םהיא טָאה והילדג עטַאט ןייז

 ןעסייר ןעמונעג םהיא טָאה "! טהעז ,ןעדיא , ;יירשעג םענעקָארשוצ ַא טימ

 ,ןעלעמעז ןופ

 -- ןעגרָאמ עקשָאי ,טנייה עקשִאי : יירש ,םהיא ּפעלש ,םהיא סייר רונ

 טהערד ןוא דנעה עדייב טיס ּפָאק ן'ראפ ןעלעמעז טלַאה : סנייז ךיז טוהט רע

 ןיא סקָא ןַא ןעטלַאה םיטחוש יד יו ,ןהעזעג לָאמא טָאה רהיא ביוא ,יוזא םהיא

 -עצשרעפ יד ןעשיווצ טדער ןוא םהיא טקיטש ,הטיחש רעד תעב זיוה-טכעש

 "? ךיא רענהעש 'ר ,ןעשטַאּפ ךיז טעוו רהיא ,ַאה, :ל?ליטש רענייצ עטעמ

 טָאה טשרע םעדכָאנ ןוא ןעגרָאװעגנָא טוג םהיא טָאה עקשֶאי ,רוציקה

 רעד וצ ןייז הרותל הלוע ןהעגפיורא לָאז עצבייל-רעב זא ,טרעדָאפעג רע

 יקַאט טָאה רע ןוא .טיוט םעד ןעכַאמ ןעלעמעז רע טעװ ,טינ זא ,החכות

 .טרהיפעגסיוא

 סָאוװ .החכות רעד וצ ןייז הרותל הלוע ףיורא עקַאט זיא עצבייל-רעב

 - | חרוא ןייז ןעוועג ךָאד זיא עלעמעז : ןוהט טנעקעג רע טָאה ,ךעבענ ,שרעדנַא

 -עירפוצ עקשֶאי זיא טשרע ןאד ,הכרב עטשרע יד טגָאזעגבָא טָאה רע ןעוו ןוא

 ...דנעה ענייז ןופ שטיינק עלעמעז ןעזָאלוצסױרַא ןעוועג ןעד
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 -ָארנָאּפ ןיא טניוָאוװעגבָא בָאה ךיא יו ,םורַא בלַאה ַא ןוא רהָאי ַא ןיא

 .ןעקשָאי וצ ריטרַאװק ףיוא ןיירא ךיא ןיב ,עקווָאמ

 טלַא ןַא ,סָאג רעקװעטַאלב ףיוא ?עביטש םענעי ךיא העו טציא יו



 999 ןירבָאק זייל

 ,ןעטענסילּפרעפ ,ןעטלעמישרעפ ַא טימ ,חברוח עטרעקיוהעגנייא ןַא ,לעביטש

 ,סַאג םוצ רעטסנעפ עגירדעינ רחעז ,עגירדעינ ייווצ טימ ,ךַאד ןעטליופרעפ

 ךָאפ ַא ףיוא ןעפרָאװעגנָא ,דרע עלענרעב א זיא רעטסנעפ יד רעטנוא

 -ַארנָאּפ ןיא ,סַאג רעקוועטָאלב ףיוא .רבק ַא ןופ םינּפ ַא טָאה סָאװ ,ףעלצעלק

 -נַא ןיא ,"עקנילאוואז , -- רעטסנעפ יד רעטנוא רבק אזא ןעמ טפור ,עקוועמ

 -אוואז , רעד ףיוא טסקאוו רעמוז ."אכבזירּפ , -- דנַאלסור ןיא תומוקמ ערעד

 ,סעט'רבח ערהיא ןייא טעדַאל געיצ ס'רעדיינש םעד והילדנ ןוא זָארג "עקניל

 -נוא ךיז ןעמעראוו וצ ,לעסיכ ַא ןעהורבָא ןיחַא ןעמוק וצ ,ןעגעיצ עש'הנכש יד

 ןעוהט סָאװ ,ךיוא רעטסנעפ יד ןיא קוק ַא ןעּפַאכ אחרוא בנא ןוא ןוז רעד רעט

 -שאי ןהֹוז ןייז ןוא והילדנ רעטְלַא רעד : עטנאקעב עטלַא ערעייז טרָאד סעּפע

 ,"םיִלעוּפ , עדייב ס'והילדג ,?ירעמש ןוא עלעשרעה ,ךעל'םירוחב ייווצ יד ,עק

 -רעטכעט עקניניילק ייווצ רהיא ןוא ,בייוו סעקשָאי ,עדלעז ערַאד ,עכיוה יד

 טימ עדייב ,עקנישַאב עגרהָאיףניפ יד ןוא עקניסַאח עגירהָאי-רעיפ יד ,ךעל

 עקניאירלב ןוא ףעל'הרוצ עטנידורברעפ ,ףךעלעּפעק עטלעזיירגעג ,עדנַאלב

 ....ךעלעניוא

 -לאז ,טרעפ-עבלַאז ןעמוק ייז .ןעטעב גנַאל טינ ךיז ןעזָאל סעט'רבח יד

 ךיז רעטניה רעטנוא ןעגיוב .עקנילאוואז רעד ףיוא ףיורא ןעכירק ,טפניפ-עב

 ,טייז א ףיוא קעווא ךיז ןענעל ,סיפ עניד ערעייז ,ךיז טלייאעגנ טינ ,עילָאװַאּפ

 ןופ טייקמעראוו עבעיל יד ןעלהיפרעד ןוא ,קע םוצ ּפָאק םעד םוא ןעהערד

 "ור ןָא ?עדרעב סָאד ןעבייר ן'תויח ךיז ייז ןעמהענ ,רענייב עֶלַא ןיא ןנוז רעד

 םעד תעב ןוא ...ןייז הרג-הלעמ ,ליומ ן'טימ ןעטיײברַא םוצ ךיז ןעמהענ ,ןעק

 בוטש ןיא { והילדג וצ רעטסנעפ יד ןיא טע'בנג'רעפ יוװ ןיירַא עקַאט ייז ןעקוק

 .ןעניוא עגידלושנוא ,עטאווע'םת ערעייז טימ ךיוא

 יד ראפ ןעגיל ןעגעיצ יד סָאװ ,טינ טרַאה דניזעגדזיוה ןייז טימ ן'והילדנ

 ףיוא ןענעיל טרָאד ןעלָאז ןענעיצ יד זא ,ךילרטַאנ יוזא זיא סָאד .רעטסנעפ

 -עג יוזא ןענייז ייז .ןעסקאוו טרָאד לָאז זָארג סָאד יו יוזא ,עקנילַאװַאז רעד

 ,בוטש ןיא ןעשנעמ ענעגייא יד יוװ ,ןעניוא יד רַאפ ןעגעיצ יד ןהעז וצ טנהעוו

 -רעד יו ןוא עינזוק ןעבענ דָאס ס'קוטסָאק יװ ,ןעגעקטנַא עינזוק ס'ןַאוויא יו

 .סאנ-קע ן'פיוא רעיומ סענשזַאטעײירד ןעסייוו סעצבייל

 ,עקנילַאװַאז יד ףיוא טינ ןעמוק ןענעיצ יד זַא ,לָאמַא ךיז טפערט סע ןוא
 יד זא ,סעּפע טלהעפ סע זא ,זיוה ס'רעדיינש םעד ןיא ,ןעמעלַא ייז ךיז טכַאד
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 ףראדעב סָאװ ןהעזסיוא ןעגיטכיר םעד טינ רָאנ סעּפע טָאה לעטלעוו עגימורא

 ....ןייז וצ

 -כַארט וצ ןוא ןעציז וצ דלָאה ךיוא עקשָאי טָאה עקנילַאװַאז רעזעיד ףיוא

 -יה רעד ןעוו ,רעטעוו ןהעש א ןיא ,טייברא רעד ךָאנ טכאנ-ראפ רעמוז .,ןעט

 -סַאח עקניזימ ןייז ייב ךעלעניוא יד יװ ,יולב ןוא רָאלק ןעטימ ןיא זיא לעמ

 -רעייפ ,עטיור טימ טצוּפעב ןעטייז יד ייב ןוא ,לרעטכעט עטטסבעיל ןייז ,עלעק

 ס'קויטסָאק ןיא ,סָאג טייז רערעדנַא רעד ףיוא ,ןענעקטנא ןעוו ; ןערָאזוא עגיד

 רעביא רעמַאה ןופ ןעּפַאלק סָאד ךיז טרעה סע רעכלעוו ןופ ,עינזוק ןעבענ דָאס

 -נומ עגידנעהילפ ךֵָאד ןופ ןעמיוק ן'כרוד ךיז ןעהעז סע ןוא טקַאט םוצ ןעזייא

 ,עינזוק ןעבענ ,סע טסייה ,דָאס םענעי ןיא ןעוו -- ,?עמיה ןעיולב םוצ ןעק

 עכיוה יד ןופ ןעגייווצ עטיירב יד ןעשיווצ ןנוז עגידנעהעגרעפ יד טרעקַאלפ

 טלָאמעד טהעג --- ליונק רעגידרעייפ רעסיורג-גיד'ארומ ַא יו ,רעמיוב ענירג
 ןהֶא ,ּפָאק ן'םיוא ?עטיח ןעסיררעפ ַא טימ ,טציוושרעפ בוטש ןופ סיורא עקשָאי

 ,טעליּפשוצ רענלָאק םעד ,טרעשַאקרעּפ דמעה ןופ לעברא יד טימ ,לעקער ַא

 טכארטרעפ ןעקוק ךיז טמהענ ןוא עקנילַאװַאז רעד ףיוא קעװַא ךיז טצעז ןוא

 טימ ןעסָאנרעפ יו סיוא ןעקוק סָאװ ,רעמיוב יד ףיוא ,דָאס ט'קויטסָאק ףיוא

 רעד ואוו ,ןיהַא ,רעמיוב יד רעביא טייוו ןוא ,ןנוז רעדנעחעגרעפ רעד ןופ דלָאג

 ,דרע רעד וצ רעטנעהענ סיוא טקוק לעמיה

 ַא ןעגיוא עטכארטרעפ ענייז ןיא בא ךיז טלענעיּפש ,ןיהא גידנעקוק ןוא

 ןאד טסנעב רע ,טייקדעימ ַא בא ךיז טלָאמ םינּפ ןייז ףיוא ,הרוחש-הרמ ןימ

 .טמיטשעב טינ לָאמנייק רע טסייוו ? סָאװ ךָאנ .סעּפע ךָאנ

 ןעטכארט ןוא עקנילַאװַאז רעד ףיוא גנַאל-ךעדנוטש ןעציזבָא יוזא ןעק רע

 -רעייפ רעד ; רעסַאלב ןוא רעסַאלב לייוורעד טרעוו לעמיה רעד ..,ןעקנעב ןוא

 -יווצ רעפעיט ןוא רעמעיט ץְלַא בָארא טקניז דָאס ס'קויטסָאק ןיא ליונק רעגיד

 רעלעקנוד ץלא ,טקניז רע רעפעיט סָאװ ןוא רעמיוב יד ןופ ןענייווצ יד ןעש

 רעצנאנ רעד סיוא טקוק רעלעקנוד ץלא ,רעמיוב יד ןופ ןעציּפש יד ןערעוו

 -רעפ ןעצנאג ןיא טקרעמעבנוא ליונק רענידדרעייפ רעד זיא טָא ןוא ..,דָאס

 -עיד ךרוד ,דָאס ן'רעביא ךיז טײרּפשוצ טייקצראווש עמייהעג ַא ,ןעדנואווש

 ןע'דוס רעייז ,רעמיוב יד ןופ ןעשיור רעליטש רעד ךיז טרעה טייקצראווש רעז

 הּפוח ַא יו : ןהעש רעדעיוו לעמיה רעד טרעוו םורא עלייוו ַא ןיא ןוא ....ךיז

 -עטש עגידנעצשילב ענייז טימ סיוא רע טקוק ךעלּפמעל עשירטקעלע טימ
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 -ניוו ןאד ךיז ןעזייוועב רעזייה עגימורא יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ...ךעלדנער

 סעצבייל-רעב ןופ שזאטע ןעטייווצ ןופ רעטסנעפ יד ןוא ךאלרעייפ עגידנעק

 ןעלעה ַא טימ ןעסָאנעב ןערעוו ,רעיציפָא ןַא טניואוו סע ואוו רעיומ ןעסייוו
 ,...טכיל םָארטש

 ןוא טכארט ןוא טרָא ןעניבלעז םעד ףיוא טציז ןוא ץלַא טציז עקשֶאי ןוא

 ,סעּפע ךָאנ טקנעב

 שידיא ַא ייברעד רעטסנעפ ןעפָא ןַא ךרוד םיצולּפ ךיז טרעהרעד ןַאד

 סָאװ ,םיטש-טסורב רעמהענעגנא רעקרַאטש ַא טימ ןַאמ א ןופ ןעגנוזעג ,דעיל

 םענהעש םעד רעטוא טפול רענידרעמוז רעגיטכאנייב רעד ןיא ךיז טגָארט

 ךיז טלָאװ רעלדָא ןַא יו ,טסיירד ױזַא ןוא יירפ ױזַא לעמיח ןעטנערעטשעגסיוא

 טימ ןעטכייל ןעגיוא ענייז ,ףָאָלש ןופ יו ,ּפַאכ ַא ךיז טוהט עקשאי .,.ןעגָארטעג

 רעזעיד ןופ ןעגנוזעג ,דעיל טָאד ןערעה וצ דלָאה קרַאטש טָאה רע .ןעגינגרעפ

 עגיבלעז יד ןוא דעיל עבלעז סָאד רע טרעה ןעכָאװ טייז ...םיטש-טסורב

 ,ןַאמ ןעננוי םעד ןעק רע .טינ רונ טנעגער סע ןעוו ,טכַאנ-ייב ןעדעי ,םיטש

 ןוא ,ןעקשָאי ,םהיא ראפ רונ ,טינ רע סייוו עילימאפ ןייז .סע טגניז סָאװ

 טָאה ,ןעפָארטעג ךיז טָאה ,ןאמ-רעגנוי רעד ,רע ןעמעוו טימ ,עלַא זנוא ראפ

 רע .טינ רענייק רימ ןעסייוו ,זיא "רַאכַאז; רעוו ."רַאכַאז , ןעפורעגנָא ךיז רע

 ,רעטייברא עשידיא יד ןעשיווצ עקווָאמָארגאּפ ןיא ןעזעיוועב םיצולּפ ךיז טָאה

 ,ןעגיוא עלעה ,ערָאלק טימ ,רעניטכיל א ,רעדנַאלב א ,רעקנאלש א ,רעכיוה ַא

 עשידיא רעקוועמָארנָאּפ יד ...המשנ רעגידוז א טימ ןוא גנוצ רעדענערב ַא טמ

 ייז וצ טָאה רע .ךיוא ןעקשאי ,ט'פושכ'רעפ ךיילג רע טָאה רעטייברא עגנוי

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,רעטרעוו ענייז ןוא ,ןעבעל םענעגייא רעייז ןעגעוו טדערעג

 ,ענעדלָאג יו ,רעלאפעג ןענייז המשנ רעגידנעגערב ןייז ןופ ןעסירעגסיורא
 -וד םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ייז טָאה רע ..,רעצרעה ערעייז ןיא ןעקנופ עדנענערב

 ןעגיטכיל ןייא ףיוא ןוא ,ןעבעל רעייז טלעגירעגמורא טָאה סָאװ ,ךשוח ןעק

 -נעקסאלב רעטייוו ַא יו ,ךשוח םעד ןיא טבעוושעגמורא טָאה סָאװ ,עלעטניּפ

 ,טגָאזעג ייז טָאה ןוא ,סנעקלָאװ עצראווש ןעשיווצ ןעטימ ןיא ןערעטש רעגיד
 רעכיורג רעד ןופ ?הארטש רעניצנייאדןייא ןַא זיא עלעטניּפ גיטכיל סָאד זא
 ןעפהַארטש ןענאילימ ערהיא עלַא טימ ןענייש וצ ןעביוהנָא טעװ סָאװ ,ןנוז
 גידנערעה ,ןוא ...ןעדניוושרעפ טעוװ סינרעטסניפ עקיד עניזָאד יד יו דלַאב
 -ׁשֶאי יו ,ערעטלע עכנַאמ ןוא ,רעטיײברַא עשידיא עגנוי יד ,ייז ןעבָאה ,םהיא
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 ןנוז רעגיטכיל רעסיורג רעד ןענעוו ןעטכארט ןעמונעג ,רעצרעה עגנוי טימ ,עק

 -ֿפיֵש ןוא רהיא ךָאנ ןעקנעב ןעמונעג ןעבָאה ,ןעלחַארטש ןענָאילימ ערהיא טימ
 ...ןנוז עטשנעבעג עגיזָאד יד טָא ךרוד טינ טזָאל סָאװ ,ךשוח ןעקיד םעד ןעט

 טדערעג ייז וצ רַאכַאז טָאה --- "ןעדניוושרעפ טעוװ סינרעטסניפ יד ןעוו,

 רַאפ .,ךיוא קלָאפ ןעשידיא רעזנוא ןופ ןעדייל יד וצ ףוס א ןייז ןַאד טעוו , ---

 ןייש רעד רַאפ ...ןעשנעמ ןענעקרעד ןעשנעמ ןעלעוו טכיל טעד ןופ ןייש רעד
 ,ןעשנעמ ערעדנא רַאפ ןעקערש טינ רהעמ ךיז ןעדיא ןעלעוו טכיל םעד ןופ
 יו ןעשנעמ עניוזא ךיוא ןענייז ,ןעדיא יד ,ייז זא ןעהעז ןַאד ןעלעוו ייז לייוו

 ױזַא דָארג זיא טפול עיירפ יד ןוא ,דרע יד ןוא ,לעמיה רעד ןוא ,עגירעביא יד

 "! דנַאלסור ןופ רעגריב ערעדנַא עלַא רַאפ יוװ ,ןעדיא יד ,ייז רַאפ ןעפאשעב

 ןיא גנורעטסיינעב רעגידרעייפ טימ ןעגידנע דימת טגעלפ רַאכַאז ןוא
 ; לוק

 ןענעג טיירטש ןעגילייח םוצ טכַאװרע ,ןעטילעג גונעג טָאה רהיא ,ןעדיא,
 יד זיא ןעדיא םעד ןופ גנואיירפעב יד זַא ,טקנעדעג ! סינרעטסניפ רעקיד רעד
 לָאמ ייווצ טסגָארט סָאװ וד ,רעטײברַא רעשידיא ! ןיילַא ןעדיא םעד ןופ ךַאז

 ןייד רַאפ טיירטש ! ךאוורע ,רעירַאטעלָארּפ סלַא יא ,דיא סלַא יא ; ןעטעק

 וטסעוו טיירטש ךרוד ןוא טיירטש ןיא !סַאלק ןייד רַאפ טיירטש ןוא קלָאפ
 ןיא דימת טָאה ,רעטיײברַא עשידיא ,ןעדיא ...טכער ןייד ןעברעוורע רונ ךיז
 *,וֿפ ימ ,יל ינא ןיא םא : םכח ןעטלַא רעזנוא ןופ רעטרעוו עגילייח יד ןעניז

 ןעגידרעייפ ס'רַאכַאז ןופ רעטרעוו עזעיד גידנערעה ,רעטײנרַא עגנוי יד
 שטָאכ ,ןעפּפמעק וצ טיירעב ןענייז ייז זַא ןעלהיפ ,טרעטסיינעב ןערעוו ,ליומ

 ,עקשָאי טרעטסייגעב טרעוו ייז ןופ רהעמ ךָאנ .טיירטש ןיא ןעברַאטש

 ַאזַא טימ ,טייקכילטרעצ ַאזַא טימ םהיא ףיױא טקוק רע .םהיא גידנערעה
 ערעווש ַא טעשערעג טָאה רענעי תעב ,ןעל'קיצרַא ןייז ףיוא יו טארוקַא ,עבעיל
 : טכַאמ ןוא דנעה יד תולעּפתה טימ םהיא טקירד ,"עשטַאדַאז,

 טרעוו חמ ןיא .טדער איבנ ַא זַא רימ ךיז טכַאד ,רהיא טדער ,רַאכַאז,
 אזא ךיא ?היפ ןעצרַאה ן'פיוא ןוא רערעלק ןוא רערעלק ץלַא טלָאמעד רימ

 ןענָאלש סָאװ ,יד ןעגעג ןעטלַאהעג המחלמ גנַאל ןיוש בָאה ךיא ,רַאכַאז ...תויח
 ןעטלַאהעג המחלמ טציא זיב רעבָא בָאה ךיא ...ן'פלא ןוא ן'דמל טימ זנוא
 ןיא ןעטלאה וצ המחלמ טיירג ךיא ןיב ןָא טציא ןופ .שרדמ תיב ןעטלַא ןיא

 "! ןוהט סעֶלַא לעוו ךיא ןוא ,ןוהט וצ סָאװ רימ טנרעל ...ךיֹוא סָאג
 עקיי
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 ךיז טליוו ,םיטש-טסורב ס'רַאכַאז טרעה ,טע טטייה עקשֶאי ,רע זַא ,טציא

 םימ ,רעייפ ןעבלעז םעד טימ ןוא דעיל עבלעז סָאד ןעגניז ...ןעגניז ןייֵלַא םהיא

 ךיוא ךיז טָאה עקשֶאי ."העובש יד, טגניז רַאכַאז .סע טגניז רַאכַאז ןעכלעוו

 עלַא רונ ,ןיילַא עקשאי רונ טינ ןוא ן'רַאכַאז ןופ ןעגניז וצ סע טנרעלעגסיוא

 סָאד טציא ןעגניז ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,גנוי ןוא טְלַא ,עקוועמָארנָאּפ ןיא ןעדיא

 םימ רע ; רעטרעוו ןהָא ןוגינ םעד רעוו ןוא רעטרעוו טימ רעוו ,דעיל עגיזָאד

 וליפא ...ןײרַא טלעוו רעד ןיא יוזא טָאלג רעוו ןוא הנוכ ןוא גנורעטסייגעב

 ןעמונעג ךיוא טייצ עטצעל יד טָאה שרדמ-תיב רעטלַא ןופ סַאב-םיב עלערעמש

 רעד ןַאװיא ןוא ,"העובש יד, ןופ ןוגנ ן'טימ תירחש ןופ "ךלמה , םעד ןעהערד

 ןעסייה םעד ןָא רעמַאה ן'טימ גידנעּפאלק ,ךיוא טפָא טָאה ,?ידבה? ,דעימש

 ...דעיל םעד ןופ ןוגנ ןעגיבלעז םעד טפייפעג ,ןעזייַא

 .ןעגניז וצ טרעהעגפיוא רַאכַאז טָאה טָא ןוא

 "ץרַאה ,סגירעיורט א ,ןעגניז ןימ רעדנַאנַא טרעהרעד ךיז טָאה סאג קע ןופ

 ,ַאילָאד יט ,ּךע, : םיטש רעגירעזייח ,רעט'רוכש'רעפ ַא ןופ ןעגניז סעדנעּפוצ

 ַא ןופ ןעפייפ א ךיז טרעהרעד ןַאד "! ַאלעוװַאד יריביס ָאד ,ַאילַאד ַאיָאמ

 סָאד רונ טרעה ןעמ ...ליטש רעדעיוו טרעוו סע ןוא לעפייפ רעקסייצילַאּפ

 וצ ןעצּפעש ןעמייהעג רעייז ,ןעטרָאג ס'קויטסָאק ןיא רעמיוב יד ןופ ןעשיור

 ...ןערעטש עגידנעקסַאילב ענייז ןוא ?עמיה ןעיולב ןעטייוו םעד

 יו ,רעגירעיורט ךָאנ ,ןעצרַאה ן'פיוא גירעיורט רעדעיװ טרעוו ן'עקשָאי

 אוַא ןיא .ןעגניז םיטש-טסורב ס'רַאכַאז טרעהענ טָאה רע רעדייא ,רעהירפ

 עדעי ןוא ןיילַא טגייווש רע ,םהיא וצ טדער ןעמ זַא ,דנייפ רע טָאה טייצ

 טגערפ רעצעמיא זַא ,טייצ אזַא ןיא .םעכ ןיא ןיירַא םהיא טגנערב טייקגיניילק

 םענעי רע טרעפטנע ,זָאנ יד ןעזָאלעגבָארַא ,עקשֶאי ,רע טָאה סָאװרַאפ : םהיא

 ענייד טימ ןעגיוא יד ןיא טינ ףירק ; רומח ןייק טינ ייז ,הענ, : סעכ טימ

 "! ןָאנ יד ןעזָאלעגבָארַא בָאה ךיא סָאװ ,קסע ס'נעטַאט ןייז ! תוישק-ץיאלק

 ,יוא ?ןעפייפ סָאד טרעהעג וטסָאה, : ןָאט ןערעכייוו ַא ןיא רעדָא

 יז !טינ טּפָאלש עלעפייפ יד .לעפייפ יד ןשיי אלו םוני א הנה ,עקרעדורב

 ךימ זָאל ! ענדוקסַאּפ ,עפ ! םלונ ַא זיא םלוע רעד ,יוא ? םלֹוע םעד ןָא טמייּפ

 ןערָאװעג ןערָאבעג טינ ךיא ןיב סָאװרַאפ : רעסעב רימ גָאז .הורוצ טציא

 ,וָאקַאילֶאּפ ַא יִצ ,דלישהטָאר ַא סעּפע רעגייטש ַא ,םדא לעקיטש ַא סעּפע
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 לָאז ךיא ןַא ,טלָאװעג םלוע לש ונובר םעד ךיז טָאה סָאװ ? תוחּפה ?כ

 "? רימ ןהָא ָאד ןענייז גינעוו ,טיח ַא אקוד ןערעוו ןערָאבעג

 ןייז טלָאװ רע זַא ,ןעוועג טלָאװ ךרע ןַא סָאװ : טגערפ רענעי ןעוו ןוא

 : ןעּפיל יד ףיוא ?עכיימש ןענידנעסייב א טימ רע טרעפטנע ,דלישהטָאר

 ןעבעגעג טלָאמעד אמתסמ רימ ןעמ טלָאװ ישיש ? ןעוועג טלָאװ סָאװ,

 ..טבַאמעג ךיוא רשפא ךימ ןעמ טלָאװ יאבנ רַאפ ןוא ,שרדמ תיב ןעטלַא ןיא

 ,,,םינסחי עסיורג ערעזנוא עלַא טימ ךיילג ,ןעוועג טלָאמעד ךיא טלָאװ ןסחי ַא

 קַאבַאט טלָאמעד טלָאװ ךיא ןעוו ןוא ןענַאטשעג ךיא טלָאװ חרזמ ןיא ןָאנעביױא

 -עגרעטנוא שרדמ תיב ןעטלַא ןופ םיתב ילעב עֶלַא רימ ןעטלָאװ ,טקעמשעג

 ,ןיילַא ןעצבייל-רעב ןסחי ןעסיורג רעזנוא יו ,סעקרעקַאבַאט ערעייז ןענָארט

 טקורעגניירַא קַאבַאט רעייז טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג ייז רַאפ טלָאװ דובכ ַא ןוא

 טגערענפיוא רע טרעוו -- '? ןעוועג טלָאװ סָאװ ...זָאנ עשי'נסחי ןיימ ןיא

 טלאמעד טלָאװ ךיא ? ןעוועג טלָאװ סָאװ, --- סעכ טימ ןעדער טמהענ ןוא

 ןעדניש וצ םוא ,רעטיר סנעגָאװ עצנַאנ ,רעטיר ןעפיוק ףיוא טַאהעג דלענ גונעג

 ַא זיא עצבייל-רעב זַא ,ןעגָאז סָאװ ,רע'םינּפ-תוזע ענעי ייב לעפ יד ייז טימ

 ,ןעגָאז סָאװ ,.,טולב ס'נַאמערָא םעד ןופ טיור זיא קרַאק ןייז זַא ; רעגיוזטולב

 ןעבָאה סָאװ ,םיצקש ענעי ןוא .דיא ַא חצור ַא זיא עקבָארַאק-לעב עלעוולעוו זַא

 ןעלאפ טינ ןעליוו ייז זַא ,הּפצוח ענ'הפרט אזַא ןענַארקעגנ טייצ עטצעל יד

 רָאג ןעדער ןוא ,סוחי ןעגילייה םעד רַאפ ,ַאינטַאמ עכייר יד רַאּפ םיערוכ

 ףיוא טקַאהוצ רָאנ ךיא טלָאװ םיצקש ענעי --- וחישמ לעו 'ה לע ארומ ןהָא

 -לעב לעװלעװ ןוא טכַאמעג ייז ןופ ךיא טלָאװ ךעלעגוק עטלַאק ...ךעלציּפ-ץיּפ

 ייב ...םינצבק עשידיא יד וצ ןעפיוקרעפ וצ ןעבעגעג ייז ךיא טלָאװ עקבָארַאק

 ענעי ףיוא טלָאװ ךיא יצ ...! השקשינ ,רשכ רשב ןעוועג סע טלָאװ םהיא

 ,ןעמ ןעק םע'נמוזמ ַא לעבור ַא רַאפ ...םירסומ ראָאּפ ַא טקישעגנָא רָאג םיצקש

 ָאד ןענייז ייז ..,טייצ רעדעי וצ רוסמ ןעשידיא ַא ןעגירק זנוא ייב ,טָאנ ןעקנַאד

 ,סַאג רעקװעטַאלב ףיוא טסימ ךעלעקּפוק לעיפיוו ,ערה ןיע ןייק ,זנוא ייב

 -- "...9 ןעוועג טלָאװ סָאװ ! םלוע תיב ןעטלַא םעד ףיוא םירעוו לעיפיוו

 ,וד טַאי רעסיורג ודע --- ןעכערברעטנוא ןענירעד ןעטימ ןיא ךיז רע טנעלפ

 וטסלָאװ טלָאמעד ןוא דלישהטָאר ןעוועג טלָאװ ךיא זַא ,טינ טסהעטשרעמ

 ךיוא וטסלָאװ ,טציא טסהעטש וד יװ ,טנעהָאנ ױזַא רימ ןעֶבעֶנ ןענַאטשעג
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 .,תוישק ןייק טינ גערפ ,ןעדעירפוצ ךימ זָאל ,ְךַא ! םדא ?עקיטש ַא ןייז טזומעג

 *! המהב ַא טזיב וד

 ןעזָאלעגבָארַא טָאה רע סָאװרַאפ ,םהיא טנערפ סָאװ ,שנעמ רעד ןעוו ןוא

 סָאװ ,עלעדעיל ַא טימ עקשִאי םהיא טרעפטנע ,"רענעגייא ןַא, זיא ,זָאנ יד

 -עגנָא טָאה רע עכלעוו ,ּפָאק ןופ טכַארטעגסיױא ןיילַא טייצ עטצעל יד טָאה רע
 -עמוא ןַא ןעבעילקעגוצ ןייֵלַא טָאה רע ןעכלעוו וצ ןוא "ןוגנ ס'טיח םעד , ןעפור

 ,עידָאלעמ עניט

 רע ןוא "? ןעזָאלעגבָארַא זָאנ יד בָאה ךיא סָאװרַאפ ,טסגערפ וד ? ַאח,

 :ץרַאה טימ ןוא רעטרעוו יד גידנעהיצ ,םיטש-סַאב ןייז ףיוא ןעגניז ךיז טמהענ
 טהיינ ןוא טהיינ ,?'טיח ַא ךיז טציז

 ,ןערהָאי עלַא טצרַאװשרעפ טרעוו ןוא

 -- ךָאנ םיכירכת עדמערפ ןיא טברַאטש ןוא

 ",.,? ןערָאװעג עצַארּפ ןייז ןופ זיא סָאװ

 ,חזנור ַא טימ םיטשיסַאב ןייז ףיוא סיוא רע טגניז רעטרעוו עטצעל יד
 רע סָאװ ,םעד ןופ יצ ,סעכ ןופ יצ --- קירוב ַא יװ ,טיור רע םרעוו ייברעד

 ..,םיטש-סַאב ןייז םעד תעב קרַאטש וצ ןָא טגנערטש

6 

 ,"ןעגנַאג , ענייז טימ ןעדעירפוצ טינ קרַאטש ןעמ זיא םייה רעד ןיא
 והילדג רעטלַא רעד ,עטַאט רעד ."רעסַאװ ןוא רעייפ ןופ, ןעדער ןייז טימ
 רע ,שנעמ ?עקיטש ַא ןערעוװו וצ םהיא םייצ ןיוש זיא סע : םהיא ט'רסומ

 דנוזעג ןעלָאז ,ךעלרעדניק יירד ןופ רע זיא עטַאט א ,עלעגניא ןייק טינ זיא

 ,ןעגירק רע לָאז גָאטהעװצרַאה רהיא ; םהיא טליש עדלעז בייוו ןייז ,ןייז

 טינ ןעטייקשירַאנ עניוזא םהיא טעװ טלָאמעד ,שינעכעטש-ןעטייז רהיא

 ! ּפָאק ןעקס'דמושמ ןייז ןיא ןעגעיל

 א סעּפע טימ ,סַאּפש ַא טימ םעד ףיוא עקשַאי ייז טרעפטנע לָאמַא
 ...ךיז רע טדערוצ ןַאד ...ךיז טכַאקוצ ,זייב רע טרעוו לָאמַא ןוא לעטרעווכיילג

 טלעטש רע ..,לַאג רערעטיב טימ ,דייר ענייז טּפַאזעגנָא ןַאד ןענייז טפיג טימ
 ,ןרעג טינ זיא רענעי זַא ,תֹוישק עכלעזַא ן'והילדנ ןעטלַא םעד קעװַא ןַאד

 ..יַאטלוה םעד טימ ןעגיֹוהעגְנָא רָאנ ךיז טָאה רע סָאװ
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 : השעמ אזַא ךיז טמערט לָאמנייא

 .ןעטייברַא ןוא "ַאיַאקסרעטסַאמ; ןיא ןעבילקרעפ עֶלַא ןענייז ייז

 רעד וצ סױרַא טהעג .,בוטש ןיא .רדח רעטסערג רעד זיא ַאיַאקסרעטסַאמ

 לעקנוד סיוא ןעקוק ,טרעכיוררעפ ןענייז דנעוו עטעווערוטאקשעג יד ,וצ-סַאנ

 ,ןעלַאפעגבָארַא ןעצנַאג ןיא עקרוטַאקש יד זיא רעצעלּפ עכנַאמ ןיא ןוא רַאס

 ,רעבירג דנעוו יד ףיוא ןעבילברעפ ןענייז ,ןעלַאפעגבָארַא זיא יז ואוו ,טרָאד ןוא

 ןופ רעגייב יוװ ,סעצינָארד עטכלַאקרעּפ ךעלקיטש סױרַא ןעקוק סע עכלעוו ןופ

 ןופ לעג ,טעמרַאּפ יװ ,סיוא טקוק ןעקלַאב רעטכלַאקעג רעד ...ןעטעלעקס

 עגירדעינ יד ןעגעג ...ךרוד טניר רעכלעוו ,ךַאד ןעטלַא ןופ טמוק סָאװ ,טײקסַאנ

 רעגנַאל רעד טהעטש ,ןעגעיצ טימ עבזירּפ יד ףיוא סױרַא ןעקוק סָאװ ,רעטסנעמ

 ,ןישַאמ-הענ יד טהעטש ,לעקניװ ַא ןיא ,סקניל ,טײברַא ןעמ ואוו ,שיט

 ,לעטרַאנ ן'זיב דרָאב ןעסייוו ןעטיירב ןייז טימ והילדג רעטֿלַא רעד

 ןיא דיירק לעקיטש ַא טימ ,רעטסנעפ םוצ ןעקור ן'טימ שיט םייב טהעטש

 םיירּפשוצ םהיא רַאפ טגעיל סָאװ ,דנַאװעג ?עקיטש ַא ףיוא טנעכייצ ןוא דנַאה

 ,טײברַא רעד תעב ךילנהעוועג יו ,םהיא ייב ןענייז ןעלוקַאּפש יד ..שיט ן'םיוא

 ,ןעקיד ַא ןיא ןָאהטעגנָא טהעטש רע .ןערעטש ןעטעשטרָאקוצ ן'פיוא ןעסיררעפ

 ,ןערעװ טקיטשרעד םוצ ,ץיה ַא זיא בוטש ןיא שטָאכ ,ןעטפַאק ןעווָאטַאוו

 רעצנַאג רעד טימ ,ןעגיובנעלע ן'טימ עלייוו עדעי טשיוװ ,רעווש טמעהטָא

 סָאװ ,ןעקַאנ םעד רעטניהַא ןוא ןערעטש ןעטציוושרעפ ןייז ,לעברַא ןופ גנעל

 רע טגָארט ,דיאב ןעסייוו םעד רעטנוא ,ןעטּפַאק ן'רעביא ...סייווש ןופ טסייב

 רעכלעוו ןוא ,ןעקלַאב רעד יװ ?עג ױזַא זיא סָאװ ,תופנכ עברא ןעגנַאל ןייז

 ...עינק יד זיב םהיא טכיירג

 ,לירעמש ןוא עלעשרעה : םילעוּפ ייווצ ענייז ןעציז םהיא ןעגעקטנַא

 .טלַא ןהעצניינ ,ןהעצטכַא רהָאי ַא ,רעטלע ןייא ןופ רהעפעגנוא עדייב

 זיא רע .טכוזדניווש יד טָאה ,ל'רוחב רעקנַארק ַא זיא ,ךעבענ ,עלעשרעה

 ,טסורב רענעלַאפעגנייא ןַא טימ ,סעציילּפ עגיציּפש עלָאמש טימ ,רעגנַאֿל ַא

 ןופ טייקסייוו רעד טימ סייוו ,םינּפ ַא טימ ,ּפָאק ן'פיוא ראָאה עטיור טימ

 םעניד ,ןעגנַאל ַא טימ ,ןעגיוא עגידנעצשילב ,עיולב ,עסיורג טימ ,םיכירכת

 סָאװ ,לעגרָאג םייב ּפָאנק ןעגישיילפ ,ןעסיורג ַא טימ .זנַאג א ייב יו ,זלַאה

 ףיקהערפ ַא .םעהטָא ןַא טוהט רע רונ יו ,בָארַא ןוא ףױרַא םהיא ייב ךיז טביוה

 ,סייוו רע שטָאכ ,טיוט םעד ןופ טינ לָאמנייק טכַארט ; עלעשרעה זיא ?'רוחב
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 טכַאמעג רונ ,טלעציוועג רונ ךיז טלָאװ רע ..,"עגירעד , יד זיא םהיא ייב זַא

 | .טכַאלעג רוג ,ןעגנוזעג רונ ,גיטסול ךיז

 ענייז טימ טצָאלג ,טסורב רעד רַאפ ןָא ךיז רע טּפַאכ ,טכַאל רע ןעוו

 רעגישיילפ רעד } ןעלסקַא עניציּפש ,עלָאמש ענייז טימ טרעטיצ ,ןעגיוא עיולב

 ,סענישזורּפס ףיוא יו ,םהיא ייב ןעצנַאט וצ ןָא ןַאד טביוה לעגרָאג םייב ּפָאנק

 בורג רעד זיב קירוצ ןוא עדרַָאמ עמַאס ן'רעטוא שזַא ,ךיוה טצנַאטרעפ

 טהיא טלָאװ ןעכַאל סָאד יוװ ױזַא ,ליומ סָאד טמירקרעפ רע .לעגרָאג ן'רעטנוא

 יד םעד תעב ךיז טפרַאװ ןעניוא יד ןיא ןעטייווצ םעד ןוא ,ןָאהטעג העוו

 ,,,ןהייצ ענייז ןופ טייקסייוו ענדָאמ

 סָאװ ,טײברַא ןייז רעביא ןעניובעגרעביא ךיוא עלעשרעה טציז טציא

 ןעפרָאװעגבָא ראָאה עטיור יד טימ ּפָאק םעד ,סיוש ן'פיוא םהיא ייב טגעיל

 ,עלעדעיל ַא סעּפע זָאנ רעד רעטנוא טנניז ןוא טהענ ,טייז ַא ןָא סָאװטע

 ענעטינשעגוצ לעקיטש ַא סיוש ן'פיוא טלַאה ,םהיא ןעבענ טציז ?ירעמש

 רע ,ךילנהעוועג יז ,טגייווש רע .םעדָאפ ןעסייוו טימ טעזועגירטפ ןוא הרוחס

 ץוח ,לעטלעוו ס'טָאנ ףיוא םהיא טריסערעטניא טשינרָאנ ,רעמיא טנייווש

 -נהעוועג ,טריסערעטניא סָאװ ,"עקיטילָאּפ , ןופ ןינע רעד וליפא ,טײברַא ןייז

 עטיירב טימ ,רוחב רעדנוזעג ַא זיא רע ...טינ ךיוא ,רעדיינש ןעדעי ,ךיל

 -ניײרַא םהיא ייב ,ךיז טכַאד ,זיא סָאװ ,זלַאה ןעקיד ,ןעצרוק א טימ ,סעציילּפ

 טימ ןוא םינּפ ןעפַאלשרעפ ,טיירב ַא טימ ,ןעלסקַא יד ןעשיווצ טקירדענ

 עקשָאי ..,פמעט ,?יופ ,דעימ ןעקוק סָאװ ,ברַאפ רעטמיטשעבנוא ןַא ןופ ןעגיוא

 ןנמ-רב א, .בעיל טינ םהיא טָאה רע ."הדנה רעד ןופ םכח רעד , םהיא טפור

 א ןופ ןעבעל ?לעקערב ןייק, -- עקשָאי טגָאז -- "ןעניוא יד רַאפ רע זיא

 טעדנעוו --- "! הדנח רעד ןופ םכח וד ,ןעגיוא יד סיוא עשז-בייר ,ונ ! ןעשנעמ

 ַא לָאמא שטָאכ והט ,ריד ףיוא ערדנעלַאכ ַא ,, --- םהיא וצ לָאמ ךס ַא ךיז רע

 -עבעל ַא וטזיב 4 ןעכַאל וטסנעק ? ןעדער וטסנעק ! שנעמ רעגידעבעל ַא יו קוק

 ןעשיווצ טרָא ןייד טינ ָאד זיא ,רעטיוט ַא טזיב וד ביוא ? רעטיוט א יצ רעניד

 ררע'רד ןיא ,הענ הור ןייד ןיא : די רחאל ןעבענ ריד ףרַאד ןעמ ; ענידעבעל

 טשרָאקַא םהיא והט ,עלעשרעה ! רעפטנע ? וטסנייווש סָאװ ,ונ ...! ןירַא

 "! טייז ןיא סערּפ ן'טימ לעציק ַא טרָאד

 ןוא רעטכעלעג ַא טימ סערּפ םעד ,ךילנהעוועג ,ּפַאכ ַא טוהט עלעשרעה

 טימ ן'עקשֶאי ןָא טקוק ,ןזָא םהיא טקוק רענעי .ןעלרעמש ףיוא ןָא ךיז טסעמ
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 ןאד .ןעניוא יד ןיא ןוא םינּפ ן'םיוא קורדסיוא ןעשיטַאמנעלפ ןעבלעז םעד

 -רענעסַאלעג דנַאה רעד טימ בָא ךיז ןופ טּפוטש ,לעכיימש א שירַאנ רע טוחט

 : ןָאט ןעגיטליגכיילג ַא ןיא טנָאז ןוא סערּפ ן'טימ ן'עלעשרעה דייה
 ...סַאּפש ןייק טינ זיא סע ...סעֹרּפ ןייק טימ ,עלעשרעה ,טינ ךיז לעיּפש ---

 ...} דנעה יד ןופ ןעפרַאװסױרַא םהיא ןוא ןעטסוחוצ ךָאנ ךיז טסנעק

 ,עטַאט ,וינוטָאג ,ריד קנַאד ַא ! וניחהש ,יוא,

 ,עטאילרעמש ,הרגה ןייד ןופ םכח רעד סָאװ

 ,עטַאל א רַאפ טינ ליפא גיוט סָאװ ,עטַאמש עסיורג ַא

 *..! לוק ןייז ןערעה טוָאלעג טָאה

 ,םיטש עווָאסַאב ןייז ףיוא עקשאי סיוא טגניז

 ןיא עלעשרעה רעטנוא טּפַאכ -- !לוק סיז ןייז ןערעה טזָאלעג טָאה --

 ךעבענ ףיונוצ ךיז טעשטרָאק ןוא ךיז טסוהוצ רע זַא ,ױזַא ךיז טכַאלוצ ןוא ןָאט

 עסייוו עטעריצשענסיוא טימ ןוא ןעגיוא עטצַאלגעגסיוא טייוו טימ גָאטהעװ ןופ

 ...ןהייצ

 ,טייז רעייז ןיא קוק א טינ וליפא טוהט רע ; טינ סע טרַאה ןע'לרעמש

 ןיפ טייהרעדנוזעג ךיז טכַאל , : ןעבעירשעגנָא ,ךיז טכוד ,זיא םינּפ ןייז ףיוא

 *! דנַאװ יד יו ,סע טעּפעשט ךימ ,רימ

 טציז סָאװ ,לעוּפ רעטייווצ ס'והילדנ ,?ירעמש זיא ?'רוחב אזַא ,ץרוק

 ,טײברַא ןוא עלעשרעה ןעקנַארק ןעכילהערפ םעד ןעבענ טציא

 רעד ,לעטיה ַא ןהֶא ,לעקער ַא ןהֶא ןישַאמ רעד ייב טציז ןיילַא עקשֶאי

 ,טציווש רע ןוא סייה זיא םהיא .טּפעטש ןוא ,טעלעיּפשוצ דמעה ןופ ןעגַארק

 יד ןוא ?עדרעב עצראווש סָאד ,טכייפ ןוא טיור ןענייז זלַאה ןוא םינּפ ןייז

 ןייז .סייווש ןופ םהיא ייב ןעצנַאלג ּפָאק ן'פיוא ראָאה עטזיורקעג עצרַאװש

 וצ טייצ ןופ .סנעּפָארט עסיורג טימ טסעדעב זיא ןעדעטש רעסייוו ,רעכיוה

 ךיז טשיוװ ,דמעה ןופ ?עברַא ןעסייוו םוצ ןערעטש םעד וצ רע טעילוט טייצ

 טּפעטש ןוא ּפָאק םעד ףיוא רעדעיוו טביוה ,סייווש םעד ןפוא ן'אזַא ףיוא

 | ...רעטייוו

 גיציּפש ,גנַאל ,ךיילב א טימ ,ענעדיא ערַאד עכיוה ַא ,עדלעז בייוו ןייז

 ןָאהטרעּפ סױרַא ןעקוק עכלעוו ,ןעגיוא עיולב טימ ,ל?יזענ גיציּפש א טימ ,םינּפ

 -נוא רהיא ייב ןיא סָאװ ,ּפָאק ן'פיוא לעכיט טמילבעג ,טיור ַא רעטנוא ןופ

 ןייק זַא ,ןעמערב עמַאס יד ןעבעג ןערעטש ן'פיוא גירדעינ טרעשאקענרעט
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 ךיז טציז -- ,ןהעזסיורַא טינ םולשו סח ךיז לָאז ּפָאק רהיא ןופ עלערעה

 ,זָאלג א ףיוא קָאז ַא טעוועריצ ןוא ריהט ןעבענ ?חוטש ַא ףיוא

 ךעלעדיימ ייווצ ערהיא ךיז ןעלעיּפש ,סיפ ערהיא ןעבענ ,לָאּפ ן'םיוא

 טימ ,ךעלעסיפ עטגידורברעפ טימ ,עסופרָאב עדייב ,עקניסַאב ןוא עקניסַאח

 עדנַאלב טימ ןוא ךעלע:יוא עיולב ,עקנירָאלק טימ ,ףעלעק'הרוצ עטגידורברעפ

 ,עקנישַאב יא ,עקניסַאח יא ,"סעמַאמ , עדייב ןענייז ייז ...ךעלעּפעק עטזיורקעג

 ס'עמַאמ רעד ןופ דניק ַא טכַאמעג ךיז טָאה עקניסַאח ,רעדניק וצ עדייב ןעבָאה

 ;סעטַאמש טימ גרַאב א טימ טלעקיװעגמורַא טָאה יז סָאװ ,ץלָאהרעגלַאװ

 רעד ןיא טלעקיוועגנייא טָאה יז סָאװ ,ךוטשיט ןעסיורג ַא ןופ ---:עקנישאב

 יז וצ ןעדער ,סמערָא יד ןיא רעדניק יד ןעטלַאה עדייב ייז .,.עטפָאק ס'עמַאמ

 ןעגלָאפ ,רעדניק עטוג ןייז ןעזומ ייז : ץרא ךרד ייז ןענרעל ,לוק ךייוו ַא טימ

 ,"אטיַאה , ןעמהענ ייז ןעמ טעוװ רַאּפרעד ,ןענייוו טינ ,ןעיירש טינ ,ן'עמַאמ יד

 ...בֹוט םוי ףיוא ךעלעכיש עיינ ,ףעלעקרעקוצ ןעפיוק ייז ןעמ טעוו

 ָאד ךיז ץיז ךיא .קעװַא ןיהואוו זיא רע ,םייח רעד ןיא ָאטינ זיא ?'קיצרַא

 וצ בעיל בָאה ךיא .ךוב א ןיא ןיירַא קוק ןוא רעטסנעפ ַא ןעבענ טייז רעד ייב

 רעמיא ,ךילהערפ דימת זיא טרָאד :ןעזעל ןוא ַאיַאקסרעטסַאמ ןיא ןעציז

 .ןערעה וצ סָאוװ ןוא ןהעז וצ סָאװ ָאד טרָאד זיא

 ןעלעטשרעפ עבזירּפ רעד ףיוא ןענעיצ יד : ?עקנוד בלַאה זיא בוטש ןיא

 .בוטש ןיא טקיטש סע ,סייה זיא סע ,רעטסנעפ עגירדעינ יד ןופ טכיל סָאד

 רעכלעוו ףיוא ,ןישַאמ רעד ןופ ןעשזושז סָאד ךיז טרעה םורַא .ןעציווש עֶלַא

 עלעשרעה ןעכילהערפ ,ןעקנַארק םעד ןופ ןעגניז עליטש סָאד ,טּפעטש עקשָאי

 ןעלעיּפש סָאװ ,עקנישַאב ןוא עקניסַאח ןופ ןעמיטש ענרעבליז עבעיל יד ןוא
 ,לָאּפ ן'פיוא "רעדניק, ערעייז טימ ךיז

 "דעירפ ,יעה , : יירשעג גידנעדיינש ַא זיוחרָאפ ןופ ךיז טרעהרעד םיצולּפ

 "! ףעירב ַא ,ןָאילַאטשַאּפ רעד, : להוטש ןופ ּפַאכ א ךיז טוהט עדלעז "! ןַאמ
 ן'םיוא ?עכיט סָאד געוו ןיא גידנעטכיררעפ ,בוטש ןופ ןעפיול ךיז טזָאל ןוא

 ...רהיא ךָאנ ַאדיַאה עקניסַאב ןוא עקניסַאח ,ּפָאק

 ןיא דיירק ?עקיטש סָאד ,?עסיירט ַא ךיז טוהט והילדנ רעטְלַא רעד

 ױזַא טהעטש רע ...טייברַא רעד רעביא טרעוילגרעטפ םהיא ייב טרעוו דנאה

 ,סורַא זיא עדלעז ואוו ,ריהט רעד וצ םינּפ ן'טימ ,שיט ןעגנַאל ן'רעטניה
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 ןייז ףיוא טרעטיצ דרָאב עטייוו יד ; ןעניוא ענעסעגעגנייא טימ ןיהַא טקוק

 | ,םעד תעב טסורב

 ענידנרעטיצ טימ סױורַא רע טצּפעש "? םהיא ןופ ,ַאקירעמַא ןופ רשפא

 ףרַאד ערלעז עכלעוו ךרוד ,ריהט ןופ ןעגיוא יד בָארַא טינ טמהענ ןוא ןעּפיל

 .ןהעגניירַא

 םינּפ ן'טימ רהעק א ךיוא ךיז טוהט ,ןעטייברַא וצ ףיוא טרעה עקשָאי

 ,דיירפ ןופ ?הַארטש ַא ךיז טזייוועב ןעגיוא ענייז ןיא ; ריהט םוצ

 ךיז ןערהעק ,ןעטײברַא וצ ףיוא ךיוא ןערעה ?ירעמש ןוא עלעשרעה

 טימ ריהט רעד ףיוא ןעקוק ןעניוא עיולב ס'עלעשרעה ,ריהט רעד וצ םוא ךיוא

 א ךיוא ךיז טזייוועב ןעניוא עּפמעט ס'לירעמש ןיא ולימא ,דלודעננוא ןימ ַא

 .טייקגירעיניינ ןימ

 םעד ךיז טכאד ךָאד ןוא סױרַא זיא עדלעז טייז ָאטינ ְךֶאנ זיא טונימ ןייק

 ,טרָאד טעדורַאמ יז זַא ,ן'עקשֶאי ןוא ן'והילדג ןעטלַא

 טיירש -- ? ןעדער טלעטשעגקעווַא טרָאד ךיז יז טָאה ןעמעוו טימ ---

 .עקשָאי

 רעטְלַא רעד טעצּפעש --- ! ןָאילַאטסָאּפ םוצ סיױרַא וד חעג ,עקשִאי ---

 | ...ןעּפיל ענידנרעטיצ טימ והילדנ

 ,ןירַא טפיול יז .רהיא ךָאנ רעדניק ייווצ יד ,עדלעז ןיירַא טפיול ָאד ןוא

 טימ ?לופ ,טצָאלגעגסיוא ןעניוא יד ,רהיא ייב טמַאלפ םינּפ סָאד ענ'עגושמ ַא יו

 ?טייז א ףיוא טקוררעפ רהיא ייב ךיז טָאה ּפָאק ן'פיוא ?עכיט סָאד ,תולעּפתה

 ,טרעוונָאק ןעסיורג ַא יז טלַאה דנעה יד ןיא

 ןופ -- םעהטָא ןייא ןיא יז טיירש -- ! עקשָאי ,ןעבעל-רעווש ---

 ! ןייז ךילקילג ױזַא ךיא לָאז ,אקירעמַא ןופ .טערטרָאּפ ַא ןעק'המלש

 -טנַא רהיא וצ ךיז ןעפרַאװ עלַא ,רעטרע ערעייז ןופ ףיוא ןעגנירּפש עלַא

 ,ןהעטש טביילב ןיילַא רונ והילדנ רעטלַא רעד ...םיִלעוּפ יד ,עקשִאי ,ןעגעק

 רעטלַא רעד ,ךיילב טרעוו רע ...שיט ן'רעטניה ,טרָא ןייז ףיוא טדימשעגוצ יו

 רהיא ןיא טרעװנָאק ןעסייו םעד ףיוא טקוק ,ןעדלעז ףיוא טקוק ,והילדג

 ,טרעטיצ עקלומרַאי רעגיציּפש רעטְלַא רעד טימ ּפָאק רעסייוו ןייז ןוא דנַאה

 ןעלעג םעד רעביא ,טסורב ןייז ףיוא רעלענש ךיז טגעוועב דרָאב רעסייוו ןייז

 .ךיז ןעלסיירט ,שיט ןָא ןָא ךיז ןערַאּפש סָאװ ,דנעה יד ןוא ,תופנכ עברא

 ךיז טצעז ןוא ,והילדנ רעטלַא רעד ,סיפ יד ףיוא ןהעטשנייא טינ ןעק רע
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 ןעגיוא עטיור ,עטייברַאענסיױא ,עטלַא ענייז גידנעטלַאה ץלַא ,קעװַא םַאזגנַאל

 ...טרעוונָאק ןעסייוו ן'םיוא

 טנעפע ,דנַאה ס'עדלעז ןופ טרעוונָאק םעד סױרַא עקשֶאי טּפַאכ לייוורעד

 רָאנ ,ערה ןיע ןייק ! עק'המלש ,רע, : תולעּפתה טימ סיוא טיירש ןוא םהיא

 -רעד טינ םהיא טסעװ וד ,ןעק'המלש ןָא רָאנ קוק ,עטַאט ! םדא רעדנַאנַא

 "! ןענעק

 טלהארטש םינּפ רעד ,שיט ן'רעביא דליב סָאד ןעטַאט םעד טגנַאלרעד רע

 ןייז טימ שיט ן'רעביא רעבירַא ךיז טניוב רע ןוא ,םעד תעב םהיא ייב

 ,דליב ן'פיוא טייז רעד ןופ טקוק ןוא זלַאה םעד סיוא טהיצ ,טפורב רעטיירב

 ןוא שיט ן'רעביא ןעניובעגרעבירא םהיא ןעבענ ךיוא טהעטש עדלעז

 ןעגיוא ערהיא ןיא ןוא טלעכיימש יז ,דליב ן'פיוא עציײלּפ ןייז רעביא טקוק

 ...ןערהערט ןעהעטש

 ואוו ,שיט טייז רעדנַא רעד ףיוא רעבירַא ןעפיול לירעמש ןוא עלעשרעה

 ן'םיוא טרעדנואוורעט ןעקוק ןוא ןעקור ןייז רעטניה ךיז ןעלעטש ,טציז והילדנ

 .דליב

 עדייז ןוא עמַאמ-עטַאט סָאװ ,ןהעז ךיוא ןעליוו עקנישַאב ןוא עקניסַאח

 ףיורַא ייז ןעכירק ןעטרָאד ןופ ןוא ?חוטש ַא ףיוא ךיז ןעלעטש ייז ; ןעהעז

 ...ךעלטיירב ץנַאג ךיז ןעצעזוצ ןוא שיט ן'םיוא

 יד דנעה עדייב טימ עלייוורעד טבייר וחילדנ רעטנערעגפיוא רעד ןוא

 סָאד ּפַאכ ַא טוהט ,ןָא ייז טוהט ,ןעלוקַאּפש יד סיוא ךיז טשיװ ,ןעגיוא עטלַא

 ,רעגיטכיל זיא סע ואוו ,רעטסנעפ םוצ סיוא ךיז טגיוב ,דנעה עדייב טימ דליב

 ,םינּפ טעמרַאּפ טלַא ןייז בא טבעל עדנוקעס א ףיוא .,,ןעקוק טמהענ ןוא

 ,רעגניא ?עיפ סיוא ,ךיז טכַאד ,טקוק רע .םחיא רעביא ךיז טסיגוצ דיירפ ַא

 ןוא .ןעקאב עטשטיינקוצ ענייז ףיוא סױרַא טערט ברַאפ עועזָאר ַא ךַאגָאז

 ןעקלָאװ רעצרַאוװש ַא ,דנעה ענייז ןיא ןרעטיצ וצ דליב סָאד ןָא טביוה םיצולּפ

 רעטלַא רעד ,טרעטיצ רע .םינּפ ס'וחילדנ ןעטלַא םעד רעביא ךיז טיײרּפשוצ

 ; רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ טרעטיצ ,והילדג

 ,פיטש ןיימ ,עק'חמלש רעטוג ןיימ --- רע טלעמרומ --- עק'המלש --

 "! ? םינּפ שידיא ןייד זיא ואווַא ,דניק ךילרהע

 ףליב םוצ ןערעטש םעד טקירד ,שיט םוצ וצ טלַאפ עטַאט רעטלַא רעד ןוא

 ,..,טקיטשרעפ טעּפילכ ןוא
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 "רעד רעדניק יד .ןנמ-רב א ךאנ יו ,?וק ן'םיוא ךיז טרעמָאיוצ עדלעז

 .הללי ַא ףיוא ךיוא ייז ןעביוה ,ךיז ןעקערש

 סָאװ ,אש, :לוק ס'עקשאי ךיז טרעהרעד ןענירעד-ןעטימ ןיא ָאד ןוא

 "? ןעברָאטשעג ָאד זיא רעוװ ? ןייוועג א רַאפ סע זיא

 ןעפיול עקשַאי טמהענ ,לעגרָאג ן'רעטנוא דנַאה יד טרַאּפשעגרעטנוא ןוא

 -ָאסַאב ןייז ףיוא תולוק ענעמונעב טימ טיירש ןוא ,רעדליוו ַא יו בוטש ן'רעביא

 *! !לואַארַאק ! ?ואַארַאק , : םיטש רעוו

 םעד ףיוא טביוה והילדנ רעטלַא רעד ; רהעק ַא םהיא וצ ךיז ןעוהט עלַא

 ןענייז ןעלירב יד רעטנוא ןעקַאב יד ,ןעלירב יד ךרוד ןָא םהיא טקוק ןוא ּפָאק

 טקוק ןוא ןענייוו וצ ףיוא טרעה עדלעז .ןערהערט ןופ טכייפ טציא םהיא ייב

 ,שיט ןופ תולוק טימ ןעגנירּפש רעדניק יד } ןעקָארשוצ ןַאמ רהיא ףיוא

 לירעמש ןוא עלעשרעה ; ךעלעגיוא ענעקָארשוצ טימ ןעדלעז וצ ךיז ןעפראוו

 יד טלַאה ,עקשָאי ,רע ןוא סענימ עטרעדנואוורעפ טימ םהיא וצ וצ ןעפיול

 :לוק ןייא ןיא טיירש ןוא בוטש ןץרעביא טפיופ ,לעגרָאג ן'רעטנוא דנַאה

 ",,.1 לואַארַאק ! ?ואַארַאק,

 לֹוק ן'פיוא טגערפ --- ? ריד ןיא סָאװ 4 עקשֶאי ,וטסיירש סָאװ ---

 | .עדלעז

 יירש ךיא סָאװ, :טנָאז ןוא ןעיירש וצ ךיילנ ףיוא טרעה עקשָאי

 "! ןעסיוו ךיא ?יוו רהיא טרעמָאי סָאװ ? ןעסיוו וטסליוו

 םהיא וצ ט'לטב -- ּפָאק ןעקס'דמושמ ןייד וצ תומולח עזייב עלַא --

 .עדלעז סיוא
| 

 טרעפטנע --- !ּפָאק ןעש'המהב-רשכ ןייד וצ תומולח עטונ עלַא ןוא --

 סָאװ ! טרעמָאוצ ךיז ןעבָאה ? ןהעזעג וטסָאה -- .ןָאט ןיא עקשֶאי רהיא

 ןופ תולד ןעשרעדיינש םעד ןערָאלרעּפ טָאה רע סָאװ ,םיארּפ ,רהיא טנייוו

 טלָאװ רע יװ ,טַארוקַא ,ןענייוו ייז ןוא ,ךיז ייז ןעפרַאד ןעהערפ ? םינּפ

 ! ןעברָאטשענ

 טימ והילדג רעטלַא רעד בָא ָאד ךיז טפור --- עקשֶאי ,עקשֶאי ,יַא ---

 ַא ריד ייב זיא ץלַא ? עקשָאי ,ךיז וטסכַארט סָאװ --- ?וק ןיא גָאטהעוװ

 רעדורב ַא ! ץרַאה שידיא ןייק ,עקשֶאי ,טינ וטסָאה ץרַאה ןייק ,עפ .רעטכעלעג

 ןייק רערעטלע ןַא ,טינ עטַאט ןייק עטַאט ַא ,טינ רעדורב ןייק ריד ייב זיא

 ץטסנהעש ערעזנוא ...תונדמל ןופ ,סיוא ךיז וטסכַאל סוחי ןופ ..,! טינ רערעטלע
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 ַא ,עקשֶאי ,ךיז טיה ...רעסַאװ ?עפעל ַא ןיא ןעקנורטרעד וטסלָאװ ןעדיא

 וד ..ןעכַאז ענייד ןיא טינ ךיז טשימ וד ! ןעבָאה וטסעװ ףוס ןע'סואימ

 טסרהיפ וד ...תומה-םס ןענייז סָאװ ,ךעלכיב יד טזעל וד ...רעייפ ןופ טסדער

 -עלַא ןעגנערבפיורא זנוא רעייפ ן'פיוא ןעלעוו סָאװ ,ןעשנעמ טימ םורַא ךיז

 טָא --- והילדג רעטלַא רעד טצפיז --- עק'המלש ,עק'המלש ,יוא ,יוא ..,! ןעמ

 ןערָאװעגנָא ? סָאװ ןוא ,רעטונ ַאזַא ,רעליטש אזַא ,דניק ַא ןעוועג זיא רע

 -עגנָא טרָאד םינּפ שידיא ןייז טָאה רע ןוא ןערָאװעגנָא םהיא בָאה ךיא ! םהיא

 ,טפרַאדעג טינ ,ןעק'המלש ןיימ ,,ןערהַאפ ןעזָאל םהיא טפרַאדעג טינ ...ןערָאװ

 -- ! ןעברָאטשעג יו רעגרע ...ךיז ןעבענ ןעבָאה ןעדיא ַא ןהוז ןייא שטָאכ

 .והילדנ רעטלַא רעד טצכערק

 -טנע --- עטַאט ,ןערעפטנע םעד ףיוא סעּפע טנעקעג ריד טלָאװ ךיא --

 ,לָאמ סרעדנא ןַא ףיוא ןעזָאלרעביא סע לעװ ךיא רונ --- עקשִאי טרעפ

 .ןישַאמ רעד וצ ךיז רע טצעז ,סע טגָאזעג ןוא

 ןוא רעטרע ערעייז ףיוא קעװַא ךיוא ךיז ןעצעז ?ירעמש ןוא עלעשרעה

 | ,טייברַא רעד וצ ךיז ןעמהענ

 טרעה ,דיילק רהיא םורַא רעדניק יד ,שיט ןופ טייוו טינ טהעטש עדלעז

 ,טצפיז ןוא דייר יד וצ וצ ךיז

 טימ והילדג טכַאמ --- שטַאננוי וד ,ןערעפטנע רימ וטסנעק סָאװ ---

 ? טינ ץרַאה ןייק טסָאה וד זַא ,תמא טינ סע זיא --- סעכ

 .ץפיז ןעפעיט ַא ייברעד טיג עדלעז

 וצ טהעג רע .טקורעגנָא זיא םינּפ ןייז ,טרָא ןופ ףיוא טהעטש עקשֶאי

 : גנוגערפיוא רענעטלאהעגנייא טימ טגָאז ןוא רימ וצ

 ןערָאה סענַאיזעבָא יד זַא ,טלהעצרעד לָאמַא רימ טָאה רהיא ,רערהעל ---

 ייז ןעקירד טפאשבעיל סיורג ןופ סָאד ,רעדניק ערעייז דלָאה קראטש ױזַא

 ןעקיטשרעד ייז זיב ,ןעצרַאה םוצ רעדניק ערעייז קרַאטש ױזַא ןוא לעיפ ױזַא

 ! סענאיזעבא יו ,דלָאה ךיוא ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ רהיא טָאה ָאד טָא ...ייז

 ףיוא ָאד טָא ,ןעצרַאה םוצ ,רעדניק ערעייז ןעקירד ייז ןעליוו ןעצרַאה םוצ
 וליפא ןעגעמ ! ץומש ןעפעיט רעקוועטָאלב ןיא אקוד ןוא ,סַאג רעקוועטַאלב

 ןעטלַאה ןעזומ רעבָא ייז ,עטָאלב רעד ןיא ןערעוו ןעקנורטרעד רעדניק ערעייז

 ןעסירעגסױורַא ךיז טָאה דניק סָאד ןעוו ןוא ! ןעצרַאה םייב רעדניק ערעייז

 רעקוועטָאלב יד ןהֶא ,םיִנֵּפ ייֵנ ָא ןענָארקעג טָאה סע ןעוו ,עטָאלב רעד ןופ
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 ךָאנ יו ,םהיא ךָאנ ייז ןענָאלק ,ייז ןענייוו --- תולפש ןוא תולד ןופ םינמס

 סרעסעב ַא ךָאנ רשפא ןוא ץרַאה ַא בָאה ךיא ,תונמאנ ףיוא ,עטַאט { ןעטיוט ַא

 ַא בָאה ךיא .רעדיינשלעטייב יד ,סעקילושז יד ,ןעדיא ענהעש ענייד יו

 ןעוו זַא ,העטשרעפ ךיא .ךיוא דנַאטשרעּפ עלעסיב ַא רעבָא בָאה ךיא ,ץרַאה

 רעקוװעטָאלב ףיוא ןעוועג זיא רע זַא סָאװ ,?'כעבענ רעליטש רעד ,עק'המלש

 םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןעדעי רַאפ ןעגיובעג ןעיירד ןיא ךיז טָאה סַאנ

 ןעוו זַא ; תוחומ ערעטסניפ טימ ןעשנעמ ןופ דובכ םעד ןוא ַאינטַאמ יד ,חרזמ

 ױזַא ןעמונעגנָא ךיז ַאקירעמַא ןיא טרָאד טָאה סּפעש עק'המלש רעגיבלעז רעד

 סָאד ןעמהענוצבָארַא ן'לעוּפ ךיז ייב טנעקעג טָאה רע סָאד ,טייהיירפ ?עיפ

 טינ ןוא "! ַאררוה, : ןעיירש ןעמ ףרַאד -- םינּפ ןעקוועטָאלב םעד ןופ לעדרעב

 וד יו טנייוואוצ טינ ךיז בָאה ךיא סָאװרַאפ ,עטַאט ,עטסהעטשרעפ .ןענייוו

 | ? עדלעז ןוא

 רעטְלַא רעד סיוא טיירש --- עװעילַאװטָא ,עװעילַאװטָא ,יוא ,יוא ---

 עדייב טימ םהיא וצ טכַאמ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ,נידלודעננוא והילדנ

 -- ; טנעהַאנ ךיז וצ םהיא ןעזָאלוצוצ טָאהעג ארומ טלָאװ רע יו ױזַא ,דנעה

 דלַאב ןיוש טסעוו וד ,אח ....! ןערעה טינ ךיד ?יוװו ךיא ,טינ רימ וצ דייר

 עכילרהע ערעזנוא עֶלַא ,םינלזנ ,םיבנג ןענייז עלַא זַא ,ןענע'שרד ןעמהענ

 ...} טינ הרבח ןייד ןוא וד רונ ,ןעדיא

 -ָארּפ ,םיבנג -- סעכ טימ עקשָאי רעטנוא םהיא טכערב -- ,אי ,אי ---

 ! רעניוזטולב ,סעקינטנעצ

 ,שטַאגנוי --- שיט ןָא טּפַאלק ןוא והילדג טיירש --- ! גייווש ,גייווש ---

 ערעייז ,םיסחוימ ןענייז ייז .ייז ןעגעוו ןעדער טינ רָאנ טסרָאט וד ! גייווש

 ! ? וד ,רעבָא וד ...סעדייז ערעייז ,םיסחוימ ןוא םינדמ? ןעוועג ןענייז סעטַאט

 זיא עדייז ןייד ןוא טיח ַא זיא עטַאט ןייד ,טיח ַא טזיב וד ! ? וטזיב רעוו

 ,טכַאמרעפ ליומ ןייד טלַאה ...! וד קינ'הּפצוח ,גייווש ָאט ...טיח ַא ןעוועג

 טּפַאלק ,גנונערפיוא ןופ לוק טקיטשרעפ א טימ והילדנ טיירש -- ! עקשֶאי

 ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ סעכ ןופ ךיז טלעסיירט ןוא שיט ןיא טסיופ ןץ'טימ

 ,רעטכעלעג ןעדנעסייב ַא טימ ךיז טכַאלוצ עקשֶאי

 עצבייל-רעב זיא -- רע טיירש --- רימ גָאז ,עטַאט ,סָאװרַאפ רעבָא --

 ? ריד ןוא רימ ןופ סחוימ רהעמ עקבָארַאק-לעב לעוולעוו יצ ,קינרעכָאװ רעד

 םיקלא םלצ ןעגיבלעז םעד טימ ןערָאװעג ןערָאװֶעג ןערֶאְבַעג טינ רימ ןענייז
= 
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 'הו, :קוסּפ ןיא שוריפב ךָאד טהעטש סע ?לעוולעוו יצ עצבייל-רעב סָאװ

 נרעכָאװ יד רונ טניימעג םעד טימ קוסּפ רעד טָאה ,"ומלצב םדאה תא ארב

 ,בנג ַא רונ זַא ? ןימ םעד ןופ םינסחי ערעדנַא יד ןוא סעקכָארַאק-ילעב יד ,סעק

 רעבָא ,םערופ םענעגייא ןייז ןעבעגענ רע טָאה ,סע טסייה ,רעניוזטולב ַא

 ןייז ןופ סייווש םעד טימ טיורב ןייז טנעידרעפ סָאװ ,ןעשנעמ ןעכילרהע ןַא

 לייוו ,זנוא ןופ םיסחוימ ערעסערג ענעי ןענייז רַאפרעד יצ ? טינ --- ןערעטש

 רימ יו ,שרופמה םש רעדנַאנַא טימ ןעפַאשעב ייז ןעבָאה סעטַאט ערעייז

 יד ןופ תומצע יד סױרַא ןעהיצ ייז ?ייוו ,רַאפרעד יצ 4 רעדניק ערעזנו

 ןערעו טינ ךיוא רימ ןעלָאז סָאװרַאפ ,ױזַא ביוא ? טינ רימ ןוא םינצבק

 רעד טימ דרע'רד ןיא ,רעש רעד טימ דרע'רד ןיא ? עטַאט ,רעדיינשלעטייב

 םינסחי -- טייברַא רעשרעדיינש רעכילרהע רעד טימ דרע'רד ןיא ,?עדָאנ

 ...| סעקיצשנַאמַארַאק ,רעגיוזטולב ,ןערעוו רימָאל

 ּפָאק ן'רַאפ ךיז טּפַאכ ,והילדג רעטלַא רעד טצכערק -- העז ,העז ---

 ! טכָאקוצ ךיז טָאה טָאירַאװ רעד ,חעז --- : שפנ תמנע ןופ םהיא טלעקַָאש ןוא

 טעוװ ךיז .ןעבָאה רע טעװ ףוס ןע'טואימ ַא ,רימ זיא העוו ,רימ זיא העוו יוא

 -- רעניימ ןהוז ,עקשֶָאי ...רעדניק ןוא בייוו ןייז ,ןעכַאמ ךילקילגנוא רע

 ַא טימ :ךיז טכַארטעב ,ךיז רהעלקעב -- טעבעג טימ ןָא םיצולּפ רע טביוה

 טיה ,עקשֶאי ,ךיז טיה ! ? טלעוו רעצנַאנ ַא טימ ,ןעגעירק ךיז וטסהעגנ טלעוו

 ןעבָאה ץרא-ךרד ןעמ זומ ,הסנרּפ ןעבָאה ליוו ןעמ זַא ,ןעבעל ליוװ ןעמ זַא .ךיז

 ,..! רימ זיא העוו ,וד ןוא ,וד ןוא .ןעטייל רַאפ
 עניימ ןוא ךיא ,ןיינ --- רעייפ טימ עקשַאי טיירש --- עטַאט ,ןיינ ---

 וד עכלעוו רַאפ ,ןעשנעמ ענהעש יד רַאפ ןעבָאה ץרא-ךרד טינ ןעלעוו רעדניק

 ,עטַאט ,ןעמוקענ זיא טייצ עיינ ַא ! טאהעג ץרא-ךרד ןעבָאה עטַאט ןייד ןוא

 ,רעדיינש ,זנוא ראפ ןעשנעמ ענהעש ענעי ןעבָאה ןעלעוו ץרא-ךרד ןעוו

 עכילרהע יד ,רימ ,םיסחוימ יד ןערעוו ןעלעוו רימ ...סערַאילָאטס ,רעטסוש

 סָאװ ,רימ ...טלעוו רעד ןופ תולוע יד טימ ךיז ןענעירק סָאװ ,רימ ,סעילָאזאמ

 ערעזנוא רעדניק יד יבַא ,ןעטייק ןיא ןערעוו וצ טדעימשענ בָא טינ ךיז ןעקערש

 ,ןעבעל רעזנוא ןעבענוצבא טיירעב ןענייז סָאװ ,רימ ...ןעטייק ןופ ןעיירפעב וצ

 -סייגעב טימ רע טדער --- אי ! ןעבעל ןענעק ןעלָאז ערעזנוא רעדניק יד יבַא

 םתס טינ ןענייז ,ליומ ןייז ןופ ךיז ןעסייר סָאװ ,רעטרעוו יד ןוא גנורעט

 טימ ןענערב ןעניוא ענייז ןוא ,ןעקנופ ענידרעייפ ,ןעקנופ רונ ,רעטרעוו
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 ןענייז ר י מ !ןעמוקעג ןיא טייצ עיינ ַא ,אי --- איבנ ַא ןופ תובחלתה

 -עגפיוא ךיוא טעװ קלָאפ שידיא רעזנוא ןוא !ר י מ ,םיסחוימ יד טציא

 ענעי ןופ תונלרתש יד ךרוד טינ ןוא תונלדתש ערעזנוא ךרוד ןערעוו טכיר

 -םיוא זנוא ךרוד טעװ טלעוו עצנַאנ יד ! םיסחוימ ענייד ןופ ,ןעשנעמ ענהעש

 .} טלעוו עצנַאנ יד --- רע טיירש --- ןערעוו טכירעג

 רע טעוװ ,ןושל ן'פיוא ןעצעזקעוַא םחיא ךיז לָאז ריוושעג א זַא ,יוא --

 .סרהיא ןיירַא עדלעז ָאד טפראוו --- ! ןעדער טינ ױזַא

 ? סעּפע טסגָאז וד --- עקשֶאי ּפַאכ ַא ךיז טוהט -- ? אה --

 - -טָאװכַא ,גנוצ ץיּפש ן'פיוא ןעצעז ריד ךיז לָאז הכמ עטוג ַא : גָאז ךיא ---

 ,עדלעז ןערעה רעדעיוװ ךיז טזָאל --- ! רעניימ קינ

 ,לעביימש ַא טוהט עקשאי

 טינ ךָאד ךיא לעװ טלָאמעד -- רהיא רע טרעפטנע -- עלערַאנ --

 ךָאד וטסכַאמ םילכאמ ערעדנַא ןייק ןוא ,סעבלוב עסייה ענייד ןעסע ןענעק

 ! עצינלזמילש ענעטָארעג ןיימ ,טינ

 ,לוק ן'םיוא ךיוה טכַאל רע .רעטכעלעג ס'עלעשרעה סיױרַא טפור סָאד

 ,ףיונוצ ךיז טעשטרָאק ןוא ךיז טסוהוצ רע זיב

 ַא טימ ן'עקשִאי וצ וצ טהעג רע ,לע'קיצרַא ןײרַא טמוק טייצ רעזעיד ןיא

 רע סָאװ ,ךוב ַא רעביא םהיא טיג ןוא םינּפ ךיילב ןייז ףיוא ענימ רעמייחעג

 .םיזוב ן'רעטנוא ןופ טע'בנג'רעפ ןוא ניטכיזרָאפ סױרַא טּפעלש

 .ליטש רע טגָאז --- ן'רַאכַאז ןופ ---

 ןוא ענעשעק ןיא ןיירַא םהיא טרַאּפש ,לעכיב סָאד ּפַאכ ַא טוהט עקשָאי

 :לוק ןיא עבעיל רעכילטרעצ ַא טיס ןעל'קיצרַא וצ טכַאמ

 ? ךָאד טסייוו וד ...עניטכענ יד טָא גָאז ,קיצרַא --

 -סטיײברַא ןַא ןערימַאלקעד ןָא טביוה ,ןעטעב גנַאל טינ ךיז טזָאל ?'קיצרַא

 ,רהעמ ךָאנ והילדג ןעטלַא םעד ףיוא טנער סָאד ,דעיל

 םילהת ַאזַא ! בוטש ןופ ןעפיױלטנַא ?לעוו ךיא --- רע טיירש -- דלַאוונ ---

 ! ןעגָאז םהיא רע טסייה

 ןופ רע טכַאמ שידק ןעטוג ַא --- עדלעז טיירש -- { גונעג ,?'קיצרַא ---

 | ! םהיא

 .שי'בנג טלעכיימש ןוא ןעטימ ןיא בִא טקַאה ?'קיצרַא

 ייז ןעלָאז ,ןערעה טינ סָאד ןעליוו ייז ביוא --- עקשָאי טכַאמ ,ונ ---
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 ןֶא טיירג ,עלעשרעה !רעטנוא ףלעה ?'קיצרַא ,לעדעיל ס'טיח ןיימ ןערעה

 ? טיח א טוהט סָאװ ,ונ ! ?עגרָאג םעד

 טהיינ ןוא טהיינ ל'טיח ַא טציז,

 --- *! ןערהָאי עלַא טצרַאושרעפ טרעוו ןוא

 .ןָאט ןיא עלעשרעה ןוא ?'קיצרַא םהיא ןערעפטנע

 ? רכש ןייז זיא סָאװ ןוא : םיטש-סָאב ס'עקשֶאי טנערפ

 : גנַאזעג טימ עלעשרעה ןוא ?'קיצרַא ןערעפטנע

 ".ךָאנ םיכירכת עדמערפ ןיא טבראטש ןוא,

 : םיטש רעווָאסַאב ןייז ףיוא ,ץכערק ַא טימ עקשָאי רעטנוא טּפַאכ

 ! ? ןערָאװעג עצַארּפ ןייז ןופ זיא סָאװ ,יוא

 --- 1 ? ןערָאװעג עצַארּפ ןייז ןופ זיא סָאװ,

 ס'והילדג ןעטלַא םעד ןיא ןעטנַאקסיד ס'עלעשרעה ןוא סל'קיצרַא ןעגַאלק

 ...זיוה

5 

 ןיב ךיא .עקוועמָארגַאּפ ןעזָאלרעפ ךיא בָאה םורַא םישדח ראָאּפ ַא ןיא

 טרהעקעגקירוצ ךיז ךיא בָאה ןַאד .רהָאי יירד טדָאטש רעדנַאנַא ןיא ןעוועגבָא

 .עקוועמָארנָאּפ ןייק

 :טרעדנעעג קרַאטש רהעז טדָאטש יד ךיז טָאה רהָאי יירד עזעיד רַאפ

 רהעמ ַא ךָאד ןוא זייב ַא ,טרעכיוררעפ ַא ,ןענָארקעג יז טָאה םינּפ יינ ַא
 טָאה ,לעטייב-דלעג רעגיטכעמלַא רעד ,רעשרעה רעיינ רעד ...םינּפ גידעבעל

 ַא יװ ,עקוװעמָארגָאּפ רעביא ןעקירבַאּפ ענייז טיירּפשרעמ טָאהעג טציא
 רעהירפ .ןעגעילפ עכאווש רַאפ סבעווניּפש רהיא ןיּפש עניטשרוד-טולב עגיזעיר

 טָאה ,טדָאטש ן'רעטניה ןעקירבַאפ יירד ַא רונ טגָאמרעּפ עקוועמָארגַאּפ טָאה

 טָאה וליפא ןעטַאדלָאס ןוא גנוטייל-רעסַאו ןייק ,יַאומַארט ןייק טאהעג טינ

 רעבָא טציא ; עטָאכעיּפ יו רהעמ םינ טָאהעג ,טגָאזעג סנייטשמוא ,ךיוא יז

 .ןעקירבַאפ עיינ ךס ַא טרעכיורעג ןוא טעידוהעג ןעסַאג ערהיא ףיוא ןעבָאה

 ןוא גידנעּפיש ,הער היח ַא יו ,ייז רעביא ןענַארטעג ךיז טָאה יַאומַארט רעד

 ןופ ןעגיוא יד יו ,ךעלרעייפ עזייב ,ענירג טימ גידנעסיש ןוא גידנעידוה

 ןעגיוצעגניירא ,רעסַאװ טָאהעג רעטציא טָאה זיוה סעדעי ,גנַאלש רעטציירוצ א

* 
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 סענַאמרהופ ןוא סרערהיפ-רעסַאוו עגידרעהירפ יד ןופ ךס ַא ןוא ,בוטש ןיא

 ףיוא תוללק טימ ןוא ןעצרַאה ןיא גָאטהעװ טימ ,ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז

 גנוגיטפעשעב רעטלַא רעייז ןעבעגפיוא ,דרעפ ערעייז ןעפיוקרעפ וצ ,ןעּפיל יד

 .ןעקירבַאפ עיינ יד ןיא רעדניק ןוא בייוו רַאפ טיורב ףיוא ןעכוז ןהעג ןוא

 רעהירפ ןעבָאה סָאװ ,"ןעשנעמידניוו, ןעדיא עגידרעהירפ יד ןופ ךס ַא

 ןעגָאלשעגברוד םיוק ךיז ןעבָאה ןוא רעיוּפ ן'טימ קרַאמ ן'פיוא טלעדנַאהעג

 יז ואוו ,ןעטײברַא ןעקירבַאּפ עיינ יד ןיא קעװַא טציא ןענייז ,הסנרּפ טימ
 רעטכעט ערעייז ...ךָאוװ ַא ךעלברעק סקעז ערעכיז ןענעידרעפ טנעקעג ןעבָאה

 ןעבָאה ךעלגניא עגירהעי-ףלעווצ ערעייז ,ןעטײברַא טקישעג ןיהַא ייז ןעבָאה

 עלַא יד וצ ןוא ,ןענעידרעפ דלעג ןיהַא טקישעג ןוא ןעסירעגקעװַא רדח ןופ ייז

 ךעלדעטש עגימורַא יד ןופ רעטײברַא עיינ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענייז עשימייה

 ןוא רעסערג ץלַא ןעסקַאװעג זיא רעטייברַא ןופ הנחמ יד ןוא ,רעפרעד ןוא

 ...עקוועמָארנָאּפ ןיא רעסערג

 .ןעגָארקעג םינּפ רעדנַאנַא ךיוא טציא טָאה סאנ רעקוװעטַאלב וליפא

 יד טימ ,דָאס רענהעש ס'עקסויטסָאק ןענַאטשעג רעהירפ זיא סע ואוו ןעטרָאד

 ךילהערפ ךיז טגעלפ ןנוז עגידרעמוז יד עכלעוו רעטניה ,רעמיוב עטלַא ענירג

 -"ארומ ַא ןענַאטשעג טציא זיא ,עגידנעכַאל-ךילהערפ א ,עטיור ַא ןעביילקרעפ

 .ןעקרַאּפ ןעלעקנוד ,ןעכיוה ַא טימ טלעננירעגמורַא ,עדייבעג עלעקנוד עניד

 -סיוא טָאה ס'עצבייל-רעב עק'לארשי סָאװ ,קירבאפ-ל?יוא ןַא זיא עדייבעג יד

 טימ טניואוועג טציא טָאה רעכלעוו ,שטיינק עלעמעז טימ תופתוש ןיא טיובעג

 טינ ,רעיומ ןעסייוו ןיא ןעצ'בייל-רעב ייב עקוועמָארגָאּפ ןיא דניזענזיוה ןייז

 .קירבַאפ ןופ טייוו

 ףיוא טפול רעגידרעמוז רעד ןיא ךיז טָאה רעהירפ סָאװ טָאטשנָא ןוא
 רעמיוב ענירג יד ןופ תוחיר עדנוזעג עשירפ יד ןענָאױטעג סָאג רעקוװעטַאלב

 רעדנוזעג-טינ ,רערעווש ַא ןענָארטעג טציא ךיז טָאה ,דָאס ס'קויטסָאק ןופ

 גיד'תומיענב ןעבָאה רעהירפ ואוו טרָאד ןוא .,.ליוא ןוא ברַאפ ןופ ךורעג

 יד וצ ןעסורגןעמויפרעּפ ערעייז גידנעקיש ,רעמיוב עטלַא יד טעשזושזעג

 -לעה ,רענעדלָאג רעד וצ -- ןוא טכענ-רעמוז יד ןיא ןערעטש עגידנעקסַאלב

 ערעווש סָאד טרעהעג טציא ךיז טָאה --- ,געט-רעמוז יד ןיא ןנוז רענידנעכַאל

 רעטעשויוצ ,רעדליוו ַא ןופ ןעמורב עטציירוצ סָאד יו ,קיװָארַאּפ ןופ ןעּפָאס

 ןעלייז עטכידעג לעמיה ןעטצראושרעפ םוצ ןעפרָאװעג טָאה סָאװ ,היח
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  ןירבָאק ןָאעֿפ

 גידנעזָאלבָארַא ןהעזעג טינ רהעמ טרָאד ןיוש ןעמ טָאה ןנוז יד .ךיור ןעצרַאװש

 ...! עגידנעכַאל ַא ,עכילהערפ ַא ,ענעדלָאג ַא ,עטיור ַא ךיז

 -יצעג ןעסַאנ רעקוװעמָארנָאּפ ףיוא טפול יד טָאה גָאט ןיא לָאמ עכילטע

 ןעטייז עלַא ןופ .,.סעקָאדוה-קירבַאפ יד ןופ ןעווער ןעכילקערש ַא ןופ טרעט

 םונהיג רעד יו טקנוּפ ,ןעצכערק ַא ,ןעפייפ ַא ,ןעווער ַא ןעגָארטעג ךיז טָאה

 ןעסַאג יד ןענייז ןַאד ...םילבחמ ענייז ןופ תולוק יד ןערעה ןעזָאלעג טלָאװ

 -עגסיוא ,עכיילב ,עטרעכיוררעפ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ טימ ןעוועג לופ

 עכלעוו ןהָא ,ןעקַאזָאק ...ןעקירבַאפ יד ןופ ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,עטרעטַאמ

 ןַא ,לשמל יו ,ןעמוקסיוא טנעקעג טינ יאדוא טצעי טלָאװ עקוועמָארגַאּפ

 ןעטירעגמורַא טייצ רעזעיד ןיא ןעבָאה ,לידבהל ,ןעשקָאל ןהֶא דמלמ רענילָאמַא

 ...אד ןענייז ייז זַא ,ןהעז ןעלָאז רעטײברַא יד םוא ,ןעפסַאג יד ןיא

 עניטכיר א זיא ,ןעגָארקעג םינּפ יינ ַא רָאג טָאה עקוועמָארגָאּפ ,רוציקה
 ...ןערָאװעג טדָאטש-קירבַאפ

 יד ןעסקַאװעג זיא עקוװעמָארנָאּפ ןיא ןעקירבאפ ןופ ןעסקַאו םעד טימ

 עגידרעהירפ יד וצ .ייז ןעשיווצ טייהנעדעירפוצנוא יד ןוא רעטיײברַא ןופ ?הָאצ

 ,רעלדנעה עגידרעהירפ יד ןופ ,עיינ ךס ַא ןעמוקענוצ ןענייז ענעדעירפוצנוא

 גידנערעוו ,סָאװ ,רעדניק ערעייז ןוא ךיז רַאפ םיתב-ילעב עגידרעהירפ יד ןופ

 ןעפראװרעטנוא ױזַא ןייז וצ ןענָארטרעּפ טנעקעג טינ ןעבָאה ,רעטײברַא טציא

 ןערעטלע-רוא ערעייז יו ,קירבַאפ ןיא רעטסיימ םעד ןופ תונועגש יד רעטנוא

 ןופ תונועגש יד רעטנוא ,ססמערו םותּפ טיובעג ןעבָאה ייז תעב ,םירצמ ןיא

 -וקענוצ ךָאנ ןענייז רעטיײברַא ענעדעירפוצנוא עזעיד וצ ןוא ...סרעטסיימ ענעי

 עכילקילגנוא ענעי ןופ יאס ,ןעטנענילעטניא ענעדעירפוצנוא יד ןופ לעיפ ןעמ

 ךָאנ עניטשרוד ,ענירעגנוה ,ןעבָאה סָאו ,ךעלדייס עגנוי ןוא טייל עגנוי

 ערעכעה יד ןופ ןעריהט ענעסָאלשענוצ יד ןיא טּפַאלקעג ,ןעסיוו ךָאנ ,ןענרעל
 טינ ןעריהט יד ייז רַאפ טָאה ןעמ ןוא ,"טפול ,טכיל , : גידנעיירש ,ןעלוש
 רעטניה ןייז וצ ןעוועג חכוז ןיוש ןענייז סָאוװ ,יד ןופ יַאס ןוא ,טנעפעעג

 טביל ןייק טרָאד ןעבָאה ןוא ןעלוש ערעכעה יד ןופ ןעריהט ענעסָאלשעגוצ יד

 ...ןענופעג טינ טפול ןוא

 ןערעה טזָאלעג טפָא ץנַאג טציא ןעבָאה ענעדעירפוצנוא עלַא עזעיד טָא

 ןעשנעמ םעד ןופ גנונעקרענַא יד רַאפ ,טפול ןוא טכיל רַאפ טסעטָארּפ רעייז

 -נעזרעּפ רעכילשנעמ רעד ןופ גנוקיטש ןוא סינרעטסניפ ןענעג ןוא ןעשנעמ ןיא
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 סע ריפ

 עטסטנעהָאנ יד ןיא ךיז גידנעביילקרעפ : םינפוא ענעדעישרעפ ףיוא ,טייקכיל

 גידנעּפַאכרעפ ,ןעגנוהָארד ןוא תוללק טימ טפול יד גידנעכליהרעפ ןוא רעדלעוו

 .,םלוע ן'רַאפ סעדער עגידרעייפ טרָאד גידנעטלאה ןוא ןעלוש דלַאװעג טימ

 גירנעלעטשנייא ,ןהָאפ רעד טימ ןעסַאג יד רעביא גידנערישרַאמ לָאמ ךס ַא ןוא

 ...ןָאק ןיא ךיוא ןעבעל רעייז ןעטלעז טינ ןוא טייהיירפ רעייז ייברעד

 ןוא גנע וצ ,ןיילק וצ ןערָאװעג זיא עקוװעמָארגָאּפ ןיא עמרוט עטלַא יד

 ,..עמרוט עטיירב ַא ,עסיורג ַא ,עייג א טיובעגסיוא טָאה ןעמ

 יטפ

 -ָארנָאּפ ןייק טרהעקענקירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,דנעבא ןעניבלעז םעד

 .םייהַא ן'עקשִאי וצ קעװַא ךיא ןיב ,עקוועמ

 ַא ,רעסייה ַא ,זומת ןיא דנעבא-רעמוז םענעי ךיא קנעדעג טציא יוװ

 .בוטש ןיא ן'עקשִאי וצ ןײרַא ןיב ךיא ןעוו ,רעדנעקיטש

 טרעכיורעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ףיוא ,שיט ן'רַאפ "ַאיַאקסרעטסַאפ , ןיא

 ,רעיּפַאּפ טימ טעטַאלרעפ ןעוועג זיא סָאװ ,זָאלנ טצאלּפוצ ַא רעטנוא ּפמָאל ַא

 ,ןערעטש ן'םיוא ןעלוקַאּפש יד טימ ןיילַא והילדג רעטְלַא רעד ןעסעזעג זיא

 .דגב ַא טעטַאלעג טָאה ןוא

 * ֿפענייז רעדניק ערהיא טינ ןוא עדלעז טינ ,םיַלעוּפ יד טיג ןוא עקשֶאי טינ

 ,איַאקסרעטסַאפ , יד טָאה ןעזָאלרעּפ ןוא דנעלע סעּפע .ןעוועג בוטש ןיא ןַאד

 ...רבק א ןיא יוװ ,ןעוועג טרָאד זיא ליטש ןוא ןהעזעגסיוא

 ןעביוהענפיוא םַאזננַאל וחילדג רעטלַא רעד טָאה "דנעבא טוג , ןיימ ףיוא

 ,עטיור ענייז טימ טקוסעגנָא ךימ טָאה ,טיײברַא רעד ןופ ּפָאק ןעסייוו ןייז

 -בלַאה ןוא רעגירעיורט-בלַאה ַא טימ רע טָאה ,ךימ טנעקרעד ,ןוא ןעניוא עטלַא

 : ּפָאק ן'טימ ןעלקַאש ןעמונעג ענימ רעבילהערפ

 טדערעגסױרַא רע טָאה -- ! םיאבה םיכורב ? ןַאמרעבעיל ,רהיא ,אה ---

 ...! םכילע םולש --- : דנַאה יד טגנַאלרעד רימ טָאה ןוא לוק טקיטשרעפ ַא טימ

 | ? והילדנ 'ר ,רהיא טכַאמ סָאװ ---
 לעכיימש ןערעטיב ַא טימ רעביא רע טנערפ --- ?ךַאמ ךיא סָאװ --

 ..! המשנ רעד טימ טכַאמ ןעמ ,טע --- : ץפיז ןערעווש ַא טוהט ןוא

 { ָאטינ טײברַא ןייק ---
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 ,והילדנ טצפיז --- ! טײברַא ןייק טינ ןוא ָאד זיא תחדק ---

 ? סָאװ ,םישובלמ ןייק טינ ךיז טהענ םלוע רעד --

 עגיטראפ דנוצַא טנירק רע זַא ,ןעהענ םלוע רעד ףךיז ףרַאד סָאװ ---

 זַא ,ןעגָאז ןעדנוק ענידרעהירפ עניימ ...ןעניזַאגַאמ עיינ יד ןיא סרוטינרַאג

 ,ךַאמ ךיא יו ,סרוטינרַאנ ערענהעש ייז ןעפיוק ןעניזַאנַאמ עיינ יד ןיא טרָאד

 ןעניזַאגַאמ-רעדיילק עיינ יד ןהעזעג ןיוש רהיא טָאה ...רעלעוולעוו טסָאק ייז ןוא

 ןַא ,שַאּפ-שיּפ ! טהעז ןוא רעבירַא טהעג 4 סָאג רעקסעשטעיּפוק רעד ףיוא

 סע זַא ,עיצַאנימוליא טימ רעטסנעפ יד ! דלַאװג ַא ןעניזַאנַאמ עסיורג ! המיא

 -יײברַא ןוא רעדיינש ןעציז ןעניזַאנַאמ יד רעביא ןוא ! ןעגיוא יד סיוא טנערב

 יו ,ךיז רַאפ טייברַאעג רעהירפ ןעבָאה סָאװ ,רעדיינש ללש רעצנַאג ַא ,ןעט

 ..דנעה יד טימ גינעוו ,טרָאד ןעמ טײברַא ןישַאמ רעד טימ ץלַא ...ךיא

 ןיא ןעמהענוצ ףימ לָאז ןעמ ,ןעטעב ןיהַא קעװַא ךיוא ךיא ןיב טלעמונַא

 רימ ייז ןעבָאה --- ףיא ןיב טלַא .ןעמונעגוצ טינ רימ ייז ןעבָאה ,קירבַאפ

 רעטלַא רעד טָאה --- ! יוא ,יוא ...ייז רַאפ טינ גיוט ךיא --- טרעפטנעעג

 והילדג טָאה לָאמַא ! טבעלרעד ןערהָאי עטוג --- ןעצכערק ןעמונעג והילדג
 ,ןעבעגעגסיורא הכאלמ עטסעב יד ,דנעה ענעדלָאג טַאהעג רעדיינש רעד

 סייוו אמתסמ ,טע ,רעבָא ...רעדיילק-הנותח רעדניק עשי'ריבג יד רַאפ טהענעג

 רעדיילק עניבייא יד ךיז רַאפ ...טינ ןעמ רָאט ןעגידניז ! טוהט רע סָאװ טָאג

 ענעגיוא ןיא : רַאפרעד שטָאכ טָאג זיא טביולעג ...טהענעגפיוא ןיוש ךיא בָאה

 ...1 ןעברַאטש שטָאכ םיכירכת

 ? עקשאי טכַאמ סָאװ --- ךיא גערפ --- ? עקשָאי ןוא ---

 ַא טימ ךַאמ ַא טוהט ,רעטיצ א טינ והילדנ רעטלַא רעד -- ? עקשָאי --

 רעטייוו ךיז טמהענ .ןוא ןעגיוושנַא טרעוו ,"יִא, ןעפעיט א סיױרַא טזָאל ,דנַאה

 | .דגב םעד ןעטַאל

 ,לָאמא ךָאנ רעביא ךיא גערפ --- ? רע טכַאמ סָאוװ ---

 -- !רעיה חצור רעד ,רזממ רעד ,ןעכַאמ רע לָאז המשנ רעד טימ ---

 ,ֿפָאק םעד ףיוא רע טביוה םיצולּפ ןוא .והילדג רעטְלַא רעד סױרַא טעצּפעש

 טקיטשרעפ ַא טימ םיוא טיירש ןוא ןעניוא עטלַא ענייז טימ ןָא ךימ טקוק

 ,עקשֶאי , : ןעוועג הרתמ טינ םהיא ךיא בָאה ...ְּךֶאֹד טסייוו רהיא טָא --- : ?וק
 ,טינ ףרַאד ןעמ סָאװ וטסדער סָאװ ..,ךיז טכַארטעכ ,ףיד רהעלקעב ,עקשָאי !

 ,וטסעװעיָאוװ סָאװ ? ןעמעוו טימ ןעסייוו םידש טימ םורַא ךיז וטסּפעלש סָאװ
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 עצנַאג יד טרעה רזממ רעד ,ןעגרָאמ עקשֶאי ,טנייה עקשאי רעבָא "? עקשֶאי

 ,טעליוקעג בייוז ןייז ,דיחידןב ןייז טעליוקעג ,ךיז טעליוקעג ! ץַאק יד יו טלעוו

 --- יוא ! ?ארשי רכוע רעד ,רזממ רעד ,רעסעמ ַא ןהֶא טעליוקעג ןעמעלַא זנוא

 םהיא לָאז ךיא ,תוחכ טָאהעג טלָאװ ךיא זַא --- והילדנ רעטלַא רעד טצכערק

 חצור םעד ,טע'גרה'עג םהיא ךיא טלָאװ טיוט ףיוא ,ןענע'גרה ,ןעגָאלש ןענעק

 ! רעיה

 ? והילדג 'ר ,ןָאהטעג עקשָאי טָאה סנױזַא סָאװ

 ? טַאירַאװ רעד ,ןָאהטעג טינ רע טָאה סָאוװ ? ןָאהטענ טָאה רע סָאװ --

 םעיינ ןיא ן'יקצינבעילכ וצ ןעטייברַא קעוַא ךיוא רע זיא ןערהָאידַא-רַאפ

 רעד ,רונ ליוװ רע זַא ןוא ענעדלָאג ךָאד רע טָאה דנעה .ןיזַאנַאמ-רעדיילק

 טרָאד הכאלמ ןייז טָאה ,םיאלּפ יאלּפ דנב ַא ןענענסױרַא ְּךָאֹד רע ןעק ,רזממ

 טימ רצוא ןַא טנעידרעפ טרָאד טָאה רע רוציקה .ןעמונעגסיוא קראטש רהעז

 --- ! רעיה חצור רעד ,רזממ רעד ,לָאמַא טימ .ךָאװ ַא ךעלברעק טכַא ,דלָאנ

 ןעיירש וצ ןָא טביוה ןוא והילדנ רעטלַא רעד טנערענפיוא םיצולּפ ָאד טרעוו

 ,טהערדרעפ לָאמַא טימ םהיא טָאה ןעטלָאק רעד -- :?וק טקיטשרעפ ַא טימ

 סָאװ ,רעדיינש עֶלַא טעוועטנובעגפיוא ךאנ ןוא ןעוועטנוב ןעמונעג ךיז רע טָאה

 ,הכאלמ יד ןעפרָאװעג ןעבָאה עלַא .טײברַאעג םענייאניא םחיא טימ ןעבָאה

 שטָאב ייז ןעטלָאװ ! סעּפע ייז והט ןוא ןעטייברַא טינ ןעליוו ,קַאּפ ןוא קַאה

 ךיוא ערעדנַא ייז ןעבָאה ,ןעטייברַא ןהעג ןיהַא רעדיינש ערעדנַא ןעזָאלעג

 ? ןעטַאיראוו ןופ לַאפנייא ןַא טרעה רהיא .וד טינ ןוא ךיא טינ ,ןעזָאלעג טינ

 : ךיוא םילעוּפ ענילָאמַא עניימ טײברַאעג ןעבָאה ייז טימ טרָאד ,רוציקה
 ךיוא -- ? םהיא ךָאד טקנעדעג רהיא ,עלעשרעה זיא .עלעשרעה ןוא ?ירעמש

 לירעמש רעבָא .ייז טימ ךיילג ,טײברַא יד ןעפרָאוװעג ךיוא רע טָאה ,ץקש ַא

 -ָאה ,ונ ,ןעטַאירַאװ יד טימ ןייז טלָאװעג טינ רע טָאה ,ל'ירוחב רעליטש א זיא

 ? סָאװ ,רענהייצ יד ןיא ןעקוק סעּפע ייז ןעמ טעוװ ,ונ .ןענַאלשענ םהיא ייז ןעכ

 טָאה ?ירעמש .,טריטסערַא עקַאט ןעמ טָאה עכילטע ךָאנ ןוא ן'עקשָאי ןיימ

 ,"ןעטַארכָאמיד , יד טימ ןָאהט וצ טָאה רע זַא ,ט'רוסמ'עג םהיא וצרעד ךָאנ

 זיא רזממ רעד ןוא ! ןעמעלַא ייז ףיוא הפנמ ַא ,סע טסייה חרבח ס'רָאכַאז טימ

 סע טכַאמ סָאװ ,רעבָא ....שדוח ןעצנַאג א רעהירפ גָארטסַא ןיא ןעסעזעגבָא

 ,יוא ! ענהעש רהעז ,ןערהָאי עטלַא יד ףיוא טבעלרעד םישעמ ענהעש ? סיוא

 ,ּפָאק םעד בָארַא גירדעינ טזָאל ןוא והילדג רעטלַא רעד טצנערק -- יוא
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 לָאמַא ךָאנ ןעד רע זיא ,שדוח ַא ןעסעזעג רע זיא רעהירפ : טנָאז רהיא --

 ,ךיא גנערפ --- ? גָארטסָא ןיא ןעסעזעג

 ; פַאכ א ךיז טוהט והילדג רעטְלַא רעד

 -קיטשרעפ ןיא גָאטהעװ טימ סיוא רע טיירש --- ? רָאג לָאמ ןייא ךָאנ ---

 רעד ,ןעציז רע לָאז ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ,לָאמ ייווצ ְךָאנ --- לוק ןעט

 ןיא ןעל'קיצרַא טימ טצעזעגניירַא םהיא ןעמ טָאה לָאמנייא ! שפנ גרוה

 ַא טלַא רהָאי ןחעצטכַא ,דניק םעד ןופ טכַאמענ רע טָאה ?ת ַא ,יוא .םענייא

 רעד ,ןילַא רע יו ,טַאירַאװ ַאזַא רַאפ טכַאמעג םהיא טָאה רע ןוא ?'רוחב

 | ! לארשי רכוע

 ,טרעדנואוורעפ ךיא גערפ --- ? ןעסעזענ ךיוא ןיוש זיא ?'קיצרַא --

 ,ךיא טינ ,רימ זיא העוו { נָארטסָא ןיא ן'עקשִאי טימ םישדח ייווצ ---

 ,ןדע ןג ןעניטביל א ,עדייז ןיימ טינ ,רהָאי עגנַאל וצ זנוא ,עטַאט ןיימ טינ

 עטסָארּפ .גָארטסַא ןַא ןהעזעגנָא לָאמַא טָאה ,החּפשמ רעזנוא ןופ רענייא טינ

 רעבָא ,םיסחוימ ןייק טינ ןוא םינדמל ןייק טינ ,ןעוועג רימ ןענייז ןעשנעמ

 ?ןעציז רָאג נָארטסא ןיא ..ןעוועג רימ ןענייז ןעשנעמ עליטש ,עכילרהע

 ןייז טלעפייווצרעפ והילדנ רעטלַא רעד טלעקַאש -- ןעירשעג העוו ,העוו

 סעמעוו ? רזממ רעד ,ןעבעגעגנייא ךיז רע טָאה ןעמעוו ןיא --- ּפָאק ןעסייוו

 ךיא ,שטייטס ? הּפצוח ַאזַא ןעמונעג רע טָאה ואוו ? רע טָאה טולב טכָאקוצ

 -וב ַא ןעהעזרעד רימ זא ,טרעטיצרעפ ןערעוו החּפשמ רעזנוא ןיא עלַא ןוא

 טינ וליפא רע טָאה ינלַאטרַאװק ַא רַאפ --- רע ןוא ,ןעטייוו ןופ קינשטָאד

 ,טינ טָאנ רַאפ ,םענייק ,םענייק רַאפ ,טינ וליפא וװַאטסירּפ ן'רַאפ ,ארומ

 יד ןיא קערש טימ ּפַאכ ַא ךיז רע טוהט -- ! טינ ךיוא קַאזָאק ַא רַאפ וליפא

 טינ לָאז דיא ַא זַא ,ןהעזעג סָאד ןעמ טָאה ואוו --- .ןעגיוא עטיור ,עטלַא

 ןענייז ןעקַאזָאק ןוא ! עקיַאהַאנ ַא טימ קַאזָאק ן'תמא ןַא רַאפ ןעבָאה ארומ

 רונ יוװ ...סָאנ ן'פיוא ןהענוצסורַא ארומ א זיא סע זַא ,טדָאטש ןיא ָאד טציא

 ערעייז טימ ןעועטַאק ןוא דרעפ יד ףיוא ָאד דלַאב ייז ןענייז ױזַא ,סעּפע

 טָאה ,רוממ רעד ,רע ןוא .נָארטסא ןיא ,טסַאשט ןיא ןעּפעלש ןוא סעקיאהַאנ

 ייז ןוא ...ךיוא ן'קיצרַא טימ ךָאנ טּפעלש ןוא רעייפ ןיא טכירק .ארומ טינ

 טנערברעפ ןעלעוו ייז ,טקנעדעג ,רעייפ םעד ןיא ןערעוו טנערברעפ ןעלעוו

 ! ןערהָאי עטלַא עניימ וצ זיא העוז ,ןערעוו

 ,ךיא גערפ -- ? טצעזעגניירַא ןעל'קיצרא ןעמ טָאה סָאװ רַאפ --
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 רעטלַא רעד טרעפטנע --- ןעגָאז םילחת רַאפ טינ אמתסמ ? סָאװרַאפ ---

 רעד ,דלַאו ןיא טאהעג הפיסא ןַא סעּפע ןעבָאה ייז --- .טרעטיברעפ והילדג

 סָאד יו רהעמ) ןעגנוזעג ,טדערעג סעּפע ןעבָאה ...ייז םייוו רהֶאי ץרַאװש

 טימ ייֵצילַאּפ ןעמוקעג ןענייז ...(!ןעטַאירַאװ יד ,םינ ךָאד ייז טלהעפ

 ...ןעקַאזָאק

 ןיא בא טקַאה והילדג רעטְלַא רעד .?'קיצרַא ןיירַא זיא טייצ רעזעיד ןיא

 ,..טצפיז ןוא טעטַאל ,טײברַא ןייז רעביא ּפָאק םעד בָארַא טזָאל ,דייר יד ןעטימ

 טימ ,טיירב ,ףיוה :ןַאמ רעצנַאג ַא ןהעזעגסיוא טציא טָאה ?'קיצרַא

 ןייז --- .ןעגיוא עגידעכעטש ,עצרַאװש טימ ןוא ראָאה עטזיורקעג ,עצרַאװש

 ,ןעהעזסיוא יוזא טזומעג טָאה ןערהָאי ענייז ןיא עטַאט

 ,רנַאה יד ךילחערפ רימ טגנַאלרעד ןוא ךיילג ךימ טנעקרעד רע

 טגערפ --- ? ןעמוקעג רהיא טייז ןעוו ? ןַאמרעבעיל ,רהיא טכַאמ סָאװ --

 -טוג ייברעד טלעכיימש ,םיטש-טסורב רעקרַאטש ,רעמהענעגנא ןַא טימ רע

 .ךיז ןעהערפ ,ןעכַאל ןעניוא עפראש ענייז ןוא גיהטומ

 ,טכַאמ רע סָאװ םהיא גערפ ןוא םהיא רעפטנע ךיא -

 ןוא ,דנוזעג --- גידנעדער ?ענש ,רע טרעפטנע -- ךַאמ ךיא ,טָא --
 | ..רעטייוו

 ַא סע טוהט ,ּפָאק ןופ לעטיה סָאד בָארַא טמהענ ,ןעגיוושנַא טרעוו רע

 עצרַאווש יד רעביא דנַאה ַא טימ רהיפ ַא טוהט ,שיט ן'םיוא די רחאל ףרָאװ

 -טוג ןייז טימ טלעכיימש ןוא רימ ףיוא טקוק ,ּפָאק ןופ ראָאה עטזיורקעג

 | .לעכיימש ןעגיהטומ

 ,רעטייוו ךיא גערפ --- ? ץעגרע טײברַא רהיא --

 ףיוא קיצשזַאקירּפ רעבלאה ַא ןוא רעטלַאהכוב רעבלַאה ַא .סיוועג ---

 ,טפעשעג ַא ןיא תורצ

 ? ױזַא סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,ונ ---

 רע טרעפטנע --- .רימ ןופ ןעסיוו רעסעב ךָאד רחיא טפרַאד סָאד --

 ןוא ,ןעבָאה טינ טייצ ןייק לָאז רע יו יוזא טַארוקַא ,גידנעדער לענש ,רימ

 .ץֵלַא טלעכיימש

 ? ךייא ןופ ןעסיוו רעסעב סעּפע סע ךיא ףרַאד סָאװרַאפ ---

 ַא טימ ?'קיצרא םיצולּפ טכַאמ -- ,רערהעל ַא טייז רהיא לייוו ---

 -עבעטש ,ףרַאש ןעקוק ,רהעמ טינ ןיוש ןעכַאל ןעגיוא ענייז ןוא ןָאט ןעפרַאש

 וע =
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 ."סעקינעשטוא , ענייז ןערעלקרע וצ טָאװ ,ןעסיוו ףרַאד רערהעל ַא ןוא --- גיד

 ,ךיא ךַאל --- 3 קיטַאמַארג עשיסור יד ---

 -- ץיה טימ רעטנוא רע טּפַאכ -- ! אי ,קיטַאמַארג עשיסור יד וליפא ---

 ,"ַאילָאװ , ,"ַאדָאבָאװפ , : רעטרעוו יד "ןעיַאנַאלקס וצ גיטכיר סיוא ייז טנרעל

 ---! עידָאבָאװס ַא ,ויַאדָאבָאװס ,ודָאבָאוװס ,עידָאבָאװס ,ידָאבָאװס ,ַאדָאבָאװס

 ,..ץיה טימ םעהטָא ןייא ןיא רע טדער

 ןוא טיײברַא ןייז ןופ והילדג רעטלַא רעד ּפַאכַא ךיז טוהט -- ! רזממ --

 -- ןעניוא ענעברָאטשענבָא ,עטלַא ענייז טימ טגערעגפיוא ןָא םהיא טקוק

 ? סערעשטַאּפ ענייד טימ ָאד ןיוש טזיב וד ,רזממ

 ,לֹוק ן'םיוא ךיוה ךיז טכַאלוצ ?'קיצרַא ---

 ,סערעשטַצּפ ןייק טינ ןיא סָאד --- גיהטומטונ רע טכַאמ --- ,וינודייז ---

 ."הלואג , שטייט רעד זיא "ַאדָאבָאוװפ ,

 רעטלַא רעד טרעוו --- ! ֹוד קינשזָארטפָא ,רזממ ,עלוקס ַא ,עלוקס ַא ---

 עיצקַא ןַא טרעהעג'ס ! סעקינ'הלואנ ,הלואנ --- סעכ ןיא רהעמ ךָאנ והילדנ

 --- הלואנ א סעּפע ּפעק עקס'דמושמ יד ןיא ןעמונעגניירא ? ןעבעל ןייד ףיוא

 ַא : טשינ רָאג ןוא --- ! ּפעק ערעייז ףיוא םולח רערעטסניפ ַא --- עלואיימש ַא

 רַאפ ...רענניצ יד טימ טעשטָאבַאלַאב ןעמ קר ! ןערָאװעג רקפה זיא טלעוו

 רַאפ ארומ ןהֶא ,טייל רַאפ ץרא ךרד ןחֶא ...טינ ארומ ןייק ןעמ טָאה םענייק

 עניימ וצ זיא העוו ,טעװעיאוװ ןעמ קר ,טעװעיאװ ןעמ קר ...ןעצרַאה ןיא טָאג

 --- ,וינענהוז ,?'קיצרַא --- .וחילדנ רעטלַא רעד טצכערק --- ! ןערהָאי עטלַא

 -- לוק טקיטשרעפ ןייז ןיא ארומ ןוא טעבענ טימ סיוא םיצולּפ רע טיירש

 נרה םעד ,ןעטַאט ןייד ןופ טינ ךיז ןרעל ! שנעמ ַא רעוו ,ךיד טעב ךיא ,העז

 ,ףיד ןעמ טעוװ ריביס ןיא ,רעניימ ןהוז ,ןעקישרעפ ךיד טעװ ןעמ !שפנ

 עטלַא עניימ רעביא תונמחר בָאה ! ן'רַאכַאז רעייא יו ,ןעקישרעט ,סחו הלילח

 ! תונמחר בָאה ןעמַאמ ןייד רעביא .ןערהָאי

 ןוא ןעגיוא עכייוו ,עטוג ענױזַא םימ םהיא ףיוא טקוק ?'קיצרַא

 .טשימוצ יו ,טלעכיימש

 זַא ,רימ וצ ?יטש רע טכַאמ --- .ןעטלַא םעד ףיוא תונמחר בָאה ךיא ---

 רעבא טבעיל רע ,טינ זנוא טהעטשרעפ רע --- ןערעה טינ םהיא לָאז עדייז רעד

 ! זנוא ןענעוו ניהורנוא זיא ןוא זנוא

 יד ,עציילּפ יד םהיא טעלנ ,ענימ רעטוג ַא טימ ן'והילדג וצ וצ טהעג רע
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 ַא םימ טדער ןוא ,דניקַא טעלג ןעמ יװ יוזא ,ןעקַאב-טעמרַאּפ עטעשטרָאקוצ

 : לוק םערַאװ ,ךייוו
| 

 ןעקישרעפ ךימ וליפא טעװ ןעמ ןעוו .ךיז טגיהורעב ,וינעדייז ,ונ ,ונ ---

 וד ...ךַאז עטכעלש רעדנא ןַא רַאפ יצ ,חבנג ַא רַאפ ןייז טינ ךיוא סע טעוו

 ...ןעמהעש ןעפרַאד טינ ךיז טסעוו

 והילדנ רעטלַא רעד טצכערק -- ? אה ,ןייז רימ רַאפ סע טעוװ דונכ ַא ---

 בִא םהיא רע טּפוטש -- !קעװַא !טינ ךימ טעג ,טינ דער ,קעװַא ,יוא ---

 ךיד טָאה עטַאט ןייד ,טינ ךיז ןיא וטסָאה ןעדיא ַא ןופ קנופ םעד -- ךיז ןופ

 ןוא העוו ,טייקשידיא עצנַאג יד ךיז ןופ ןעפרָאװעגבָארַא ...טכַאמעג ױנַא רַאפ

 ! רימ זיא דניוו

 -- ןָאט ןעפרַאש ַא ןיא םיצולּפ ?'קיצרַא טכַאמ --- .ערייז ,תמא טינ ---

 ערעייא יו רהעמ ךס ַא קלָאפ שידיא רעזנוא בעיל ךיא ןוא דיא ַא ןיב ךיא

 ןהֶא ןעשנעמ לַא בעיל ךיא ןוא ךיוא שנעמ ַא רעבָא ןיב ךיא .ןעדיא עמורפ

 ,ןעשנעמ עלַא ןעבָאה בעיל ןעכָאז ןעדיא עלא זַא ,ליוו ךיא ןוא ,דעישרעטנוא

 ?וינעדייז ,הלוע ןַא סע זיא .,ןעדיא עלַא ןעבָאה בעיל ןעלָאז ןעשנעמ עֶלַא ןוא

 טימ והילדג רעטְלַא רעד רעביא םהיא טשימ --- ,ַאט-ַאט-אטדַארט ---

 ן'פיוא סעכ טימ ,טעטַאל רע סָאװ ,דגב םעד ץימש ַא טוהט ןוא ?וק ןיא ַאג

 רעזנוא בעיל טָאה ,רע זיא דיא ַא !רזממ רעד ,טרערוצ ךיז טָאה --- שיט

 --- ,וד קינשזָארטסַא ,סָאװרַאפ טנייה ! ןעדיא עמורפ יו ,רהעמ קלאפ שידיא

 טינ וטסנעװַאד --- לוק ןיא לַאג ןוא גָאטהעװ טימ והילדג רעטלַא רעד טדער

 -רַאפ ? "ןעגנַאג , עשידיא ןייק טינ וטסָאה סָאװרַאֿפ ? דיא רעמורפ ַא יו

 ןייז ןופ ןעזָאלסױרַא דיא רעמורפ ַא טעװ ? טָאריאװ א יו ,וטסעװעיָאוו סָאװ

 םע וטסָאה ?סױרַא טזָאל עטַאט ןייד ןוא וד סָאװ ,רעטרעוו עניױזַא ?יומ

 זַא ןרעג ןיא דיא רעמורפ ַא ? טרעהעג לָאמַא סע וטסָאה ? ןהעזעג לָאמַא

 רעייפ ןיא ,ן'ווסיליפ עלַא טימ עטַאט ןייד ןוא וד ןוא ,טינ םהיא טעּפעשט ןעמ

 טליוו ןעדיא עלַא ! ּפעק עקס'דמושמ ערעייא ףיוא עבָארַאװכ ַא ,רהיא טכירק

 ! םירזממ ,ךייא וצ גָאלק ַא ,ןעגנערבפיורַא רעייפ ן'פיוא רהיא

 טלָאװ רע יו יוזא ,דנעה יד טימ גנוגעוועב עזעוורענ ַא טכַאמ ?'קיצרַא

 ןרעטש םעד טשטיינק ,םינּפ םעד טמירק ,ןעגייווש לָאז רע ןענָאז ןעלעוו םהיא

 .דלודעגנוא ןופ

 ינוא םימ סיוא רע טיירש --- ! עדייז ,טינ סע טהעטשרעפ רהיא ,יוא ---



 068 ןירבַאק ןָאעל

 .ןרעפטנע ףךייא לעוװ ךיא סָאװ טינ חלועּפ ןייק זיא סע --- לוק ןיא דלודעג

 ! ןהעטשרעפ טינ זנוא טנעק רהיא זַא ,טגָאזעג גנַאל ןיוש ךייא בָאה ךיא

 ךי א --- לאנג טימ והילדג רעטְלַא רעד ךיז טכַאלוצ -- ! עכ ,עכ ,עכ --

 ,םימכח ןענייז עטַאט ןייד ןוא וד רונ ? ַאה ,ל'רזממ ,טינ ךייא העטשרעפ

 ריבג אזַא ,דיא ַא ןדמל אזא ,שטיינק עלעמעז 'ר : םינָארַאנ ןענייז עלַא ?ַאה
 ,םינָארַאנ עֶלַא ןענייז ייז ,םיגלפומ ,םינדמל ,םיריבג עלַא ,עצבייל-רעב ! רידא
 ,ןעקישרעפ ךייא ןעמ טעװ ריביס ןיא ? אה ,טינ עטַאט ןייד ןוא וד רונ
 רעטלַא רעד טיירש --- ! קנעדעג ,טרַאװ ,טראו ! ריביס ןיא ,סעקינשזָארטסא
 ,לוק טקיטשרעפ ַא טימ והילדג

 --- לעכיימש ַא טימ ,גיהטומטוג ?'קיצרַא טכַאמ --- ,קנעדעג ךיא ,טוג ---
 ...ריביס ןיא טקישרעפ ןייז וצ טינ דנַאש ַא רָאג זיא ,וינעדייז ,ןעטייצ עגיטנייה

 ,יַאטלוה וד ,עגיטנייה ןענייז ןעטייצ ַא רַאפ סָאװ ...! ןעטייצ עגיטנייה ---
 ?ַאה

 ,ץיח טימ ?'קיצרַא טרעפטנע -- ! וינעדייז ,ןעטייצ ס'חישמ ---

 ףיז טעדנעוו -- ? רעה רחיא ?טרעה רהיא ?ןעטייצ ס'חישמ --

 ןעניימ ייז ןוא "! ןעטייצ ס'חישמ , --- רימ וצ וחילדג רעטנערענפיוא רעד

 יוזא ...חלואג יד ,ן'חישמ ןעגנערבבָארַא ןעלעוו ייז זַא ,תמא ןַא ףיוא עקַאט

 -- סעקינ'סיעכהל רחיא ,םיעשר רהיא ! םירזממ יד ,עלַא ךָאד ייז ן'הנעט
 דנעה עדנרעטיצ טינ ךיז גידנעטלַאהנָא ,והילדג רעטלַא רעד ףיוא ָאד טגנירּפש

 ךיז ןעלסיירט דרָאב ןעסייוו ןעגנַאל םעד טימ ּפָאק רעסייוו ןייז ןוא ,שיט ןָא
 טינ : טכערעג זיא עלעמעז 'ר ,סעקינ'סיעכהל רהיא -- םעד תעב םהיא ייב
 553 םעד ףיוא תוינערּפ ןוא תורצ רונ ,ןעגנערבבָארַא רהיא טליוו ן'חישמ

 ןעגעו טינ טדער ! םיעשר ,טגייוש !ןעגנערבפיורַא רהיא טליוו לארשי
 רעד ,ןערעוו רחיא ט?ָאז םוטש ! ןעמָאנ ןעגילייה ןייז טינ טכעוושרעפ ,חישמ
 --- ! םירזממ ,םירזממ ,םירזממ ,םיעשר !ןעמהענבֶא ךייא ייב לָאז ןושל

 ןייז טימ ןעצנַאג ןיא גידנרעטיצ ,םעהטָא ןייא ןיא והילדג רעטלַא רעד טיירש
 םייב טרָא ןייז ףיוא קירוצ תוחכ ןהֶָא טלַאפ ,רעּפרעק ןעטלַא םענעיובעגסיוא
 יוזא ,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ,רעווש טמעהטָא ,שיט

 יזא טצכערק ןוא טצפיז ןוא ,טרעיורטעג ןעטיוט ַא ךָאנ טלָאװ רע יו

 ,גיד'תונמחר
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 יד טיט טקירד ןוא ןעדייז ןייז ףיוא טקוק ,רעטיב טלעכיימש ?'קיצרַא

 .ןעלסקַא

 ַא טימ רימ וצ ךיז רע טעדנעוו -- ? םעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ ---

 ,טנַאקירבַאפ רעיינ רעד ,שטיינק עלעמעז ױזַא םהיא טָאה סָאד --- לוק ?יטש

 ! שרדמ תיב ןיא ןעקָארשעננָא

 ענייז ןוא ,והילדג ןעטְלַא םוצ םיצולּפ ךיז רע טעדנעוו --- ,וינעדייז ---

 ,ןעטַאט ןייז ייב יוװ ,נידעכעטש ױזַא ןעקוק וצ ןָא ןעבייה ןעגיוא עצרַאוװש

 שטיינק עלעמעז !שטיינק עלעמעז טינ טביולג --- טציהוצ זיא רענעי תעב

 ןופ רערעייהט םהיא ייב זיא דלעג סָאד ,קלָאפ ןייז ןופ דניירפ ןייק טינ זיא

 עשידיא עלַא טפַאשעגבָא ןעטכענ רע טָאה טא !דנַאלסור ןיא ןעדיא עלַא

 לייוו ,םירעוּפ טלעטשעגנָא ייז טאטשנא טָאה ןוא דָאװאז ןייז ןופ רעטייברַא

 ! גָאט א סעקיּפָאק ןהעצ הפסוה ַא םהיא ייב ןעטעבעג ןעבָאה ןעדיא עמערָא יד

 ? דלעג ןייז יצ ןעדיא יד : בעיל רהעמ רע טָאה ןעמעוו ,ונ

 ףיוא ךיז טביוה ,ןערעה טינ רהעמ רעבא םהיא ?יוװ והילדג רעטלַא רעד

 רע טהעג ,ץרַאה טימ ןָאהטעג ייּפש ַא ,ןוא ,זייב םהיא ףיוא טקוק ,טרָא ןופ

 ןעסייוו ן'טימ גידנעלסיירט ןוא ןעקור םענעגיובעגנייא ןַא טימ בוטש ןופ סיױרַא

 ...םאֹק

 ,ןעגיוא עגירעירט-בלַאה טימ רעטניהַא ךָאנ םהיא טקוק ?'קיצרַא

 ַא טימ ךַאמ ַא רע טוהט ןַאד ..,ּפָאק ן'טימ טלעקָאש ןוא רעטיב טלעכיימש

 : ענימ רעגירעיורט ַא טימ רימ וצ טכַאמ ןוא דנַאה

 ,םהיא ןופ ערעגניא רַאנָאז ,עניוזא ךס א ָאד ךָאנ ןענייז קילננוא םוצ ---

 ןעק טינ זַא ,ייז טערט סָאװ ,לעוויטש םעד ןעקעל זומ ןעמ זא ,ןעקנעד סָאװ

 רהעמ רַאפ זַא ,ן'הנעט טינ ייז וצ טלָאז רהיא לעיפיוו ןוא .רענרע ןערעוו ךָאנ

 םעד ןיא זַא ; ןעבָאה ארומ טינ ןעדיא יד ןיוש ןעפרַאד תוינערּפ ןוא תורצ

 טינ טָאה דיא רעד סָאװ ,ןעבילברעפ טינ ענייא ןייק ןיוש זיא תורצ ןופ רצוא

 סקעז ,לשמל ,ןעמ טעװ רעמָאט ,רעמָאט ,ארומ ץְלַא ייז ןענָאה ,טכוזרעפ

 -ינימדַא, ייז טעוװ ןעמ ןוא קַאז ןעסיורנ ןייא ןיא ןעמהענרעפ ןעדיא ןָאילימ

 לעיפיוו ,ְךַא ...ץעגרע ַאגלָאװ ןיא ןעפרַאװניײרַא "םָאקדַאירָאּפ םינוויטארטס

 "נעדייל רע טדער --- ! םירעוו ,ןעײקַאל ,טכענק !ָאד ךָאנ זיא סע טײברַא

 ַא ךיילג ךיז רע טוהט --- ,רעבָא --- רענהייצ יד טעמעצשרעפ ןוא ךילטפַאש

 יז טָאה ךס א ! השקשינ ,ןעלשנעמסיוא ןיוש ייז טעוו טייצ עיינ יד --- ּפַאכ
,8. 5 . 
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 ַא ןיא םזילַאטיּפַאק רעד ...ןעייקַאפ עגירעהירפ יד ןופ טלעשנעמעגסיוא ןיוש

 טנעפע סָאװ ,ףושכ ןימ א ךיז ןיא ןעבָאה רעטיר ענרעזייא ענייז .יבר רעטוג

 עשימָאנָאקע יד, ס'לעּפּפיש ןעזעלעג רהיא טָאה ...! ןעגיוא יד ןוא חמ םעד

 -- 4 ?עיטַארקָאמערלַאיצַאס רעד ןופ גנולקיווטנע יד ןוא ןעשינערהעקרעביא

 ,םיצולּפ רע טנערפ

 רע יו : ךיז ךיא רעדנואוו רהעמ ץלַא ,םהיא טימ דער ךיא רעטייוו סָאװ

 טָאה רע רעכיב לעיפיוו ! רהאי יירד עטצעל יד ןיא טלעקיווטנע סע ךיז טָאה

 ! ןעזעלעג טָאה רע סָאװ ,טהעטשרעפ רע רָאלק יו ןוא ןעזעלעג סע

 .סױרַא םהיא סע גָאז ךיא

 טָאה ,ןהעזעג טינ ךייא בָאה ךיא סָאװ ,טייצ רעצרוק רעזעיד רַאפ ---

 .ךיא גָאז --- ,ןעזעלעג שביה רָאג רהיא

 םענעדעירפוצ ַא טימ רע טכַאמ --- .ןעזעלעג שביה ןעבָאה עלַא רימ ---

 רהיא ..,רעכיב עשידיא ןעזעלעג ךס א ךיוא טָאה עטַאט ןיימ --- ?עכיימש

 עטצעל יד רַאפ סױרַא ןעבינ דנאלסיוא ןיא ערעזנוא זא אמתסמ ךָאד טסייוו

 -רעפ רעטייברַא עשידיא ערעזנוא ? שידיא ןיא רעכיב עגיטכיוו לעיפ טייצ

 ַא ןעפערט ןעטלעז טינ טציא רהיא טנעק רעבירעד ןוא טושּפ ייז ןעגנילש

 ,רעדיינש ַא יצ ,רעטשרעב ַא יצ ,רעברַאג ַא ,רעטײברַא ןעשידיא ןע'טושּפ

 ןערעה טלָאװ רהיא .סקרַאמ לרַאק ןופ עירָאעהט יד ןערעלקרע ךייא טעוװ סָאװ

 עשימָאנָאקע ןעגעוו ןעגנולמַאזרעפ יד ףיוא טציא טדער עטַאט ןיימ שיגָאל יו

 .תולעּפתה טימ סיוא ?'קיצרַא טיירש --- ! ןעגארפ עשיטילאּפ ןוא

 -רעפ ןעמ טָאה ן'רַאכַאז ץוח א זַא ,ךיז ךיא סיוורעד םורַא עלייוו ַא ןיא

 .ךיוא סרעליש עניימ ןופ ךס ַא טקיש

 עגידרעהירפ ןיימ ,על'הנח ל?עדיימ סעצבייל-רעב טכַאמ סָאװ ןוא ---

 ? ןירעליש

 לעביימש רעטונג ַא ,ןעגיוא יד קילחערפ ןָא ךיז ןעדניצ ןעל'קיצרַא ייב

 ,רעייפ יוװ ,טיור טרעוו רע ןוא םינּפ ןייז רעביא ךיז טסיגוצ

 ןיא יז --- ?וק ןעליטש ַא טימ ,ןעגייווש ןעצרוק ַא ךָאנ רע טגָאז ,הֶא --

 זופ עקטסינויצ ַא רעבָא זיא יז .ןעזעלעג ?עיפ ךיוא טָאה .לעדיימ ליואוו ט

 ךיז רע טכערב -- ,טהעג עטַאט רעד ,אש ...קעגילפ ןעשיטַארקַאמעד םעד

 ! ןעהערפרעד ךייא טימ ךיז רע טעו טָא --- רעטנוא
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 -ליטַאּפ ן'פםיוא לעטיה םעד טימ ,רעטציוושרעפ ַא ,ןירַא טמוק עקשֶאי

 .טרעדנערעפ ךיז ראָאה א טינ ,עקשִאי רעבלעז רעד ,עצינ

 םימ סיוא טיירש ןוא דנעה יד טימ שטַאּפ ַא רע טוהט ,ךימ ןהעזרעד

 : החמש

 טנייה קירבַאפ ןיימ ןיא ץאק יד ךיז טָאה טסיזמוא טינ ! העז רונ העז ---

 | !ןַאמרעבעיל בר ,םכילע םולש ! ןעשַאװעג

 ןייא ךיז טלַאה ךיא זַא ,טפַארק ַאזַא טימ דנַאה יד רימ טקירד רע ןוא

 .גָאטהעװ ןופ ןעגנירּפשוצפיוא טינ ,תוחכ עלַא טימ

 ,חרוא ןַא ,יוא --- תולעּפתה טימ רע טדער -- ? רהיא טכַאמ סָאװ ,ונ ---

 ערעשטעוו עטוג ַא ןעכַאמ טנייה יז לָאז ? עמַאמ יד זיא ואוו ! חרוא ןַא

 ...| טסַאנ םעד דובכל
 "רַאפ --- ?'קיצרַא טרעפטנע --- .ןעפַארטעג טינ עמַאמ יד בָאה ךיא--

 ? קירבַאפ ןופ ,עטַאט ,טעּפש ױזַא טנייה וטזיב סָאװ

 ןוא עקשִאי טרעפטנע --- .ט'הנעט'עגניירַא טרָאד רעטייברא יד טימ ---

 ? טגרָאזעב עטכישעג ענעי זיא ,ל'קיצרַא ,אי --- ּפַאכ ַא םיצולּפ ךיז טוהט

 -ָארקעג עלַא ןעבָאה רעטיײברַא יד ..,ןעפרָאװעג ןייֵלַא בָאה ךיא ,אי --

 ךָאד טָאה רע .ןהעז סע טעװ רע זא ,ןעגנעה ךיז טעוװו שטיינק עלעמעז ,ןענ

 רונ טעוװ סע רע ,םענעי ןעקישרעפ ריביס ןיא טעװ רע זַא ,טעשַארטסעג
 ...ןעגַאװ

 רעטנוא םיצולּפ ךיז טכערב ןוא ,עקשאי טיירש --- ..,םהיא טָאה ןעמ ---

 ! רעהַא טהעג על'הנח זַא ,ךיז טכַאד רימ ! העז ---

 בוטש ןיא ןיירַא טפיול רעטכָאט סעצבייל-רעב על'הנח ,ךילקריוו ןוא

 ןעמָאקלָאפ א טציא סיוא טקוק יז .ןענעקרעד וצ יז רעווש זיא סע .טעּפָאסרעפ

 ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא ,רהָאי ןהעצטכַא ערהיא ןופ רעטלע ,יורפ עטלעקיווטנע

 ,עסיורג טימ ןוא ,רעטסַאבלַא יו ,םינּפ סייוו ,דנור ַא טימ ,םיזוב ןעלופ ַא טימ

 ראָאה עטיור יד טימ ,ןעּפיל עועזָאר עלופ טימ ,ןעגיוא עיולב ,עלָאפסקורדסיױא

 ,ןוא בוטש ןיא ןיירַא יז טפיול ,טוחה ַא ןהָא ,ּפָאצ ןעקיד ַא ןיא ןעטכָאלפרעפ

 טנעקרעד רעבָא דלַאב ,טלעמוטוצ ןהעטש הליחתכל יז טביילב ,ףימ ןהעזרעד

 .;,ךימ יז
 ייב ךיז טנעוװעב םיזוב רעד ןוא ,טעּפָאסרעפ יז טגָאז --- ? רחיא --

 ! עטיואווטסווַארדז --- רעווש רהיא
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 ןוא ןעל'קיצרַא וצ וצ יז טפיול ,דנַאה יד וליפַא רימ ןעבעגעג טינ ןוא

 : ןעקָארשוצ ןעקוק ןעגיוא עיולב ערהיא ןוא ליטש סױרַא טדער

 ,ןהעזעג טנייה ךייא טָאה ןעמ ! בוטש ןיא טציא טינ טייז ! ךיג ףיוא --

 ,קירבַאפ-ליוא ןופ רעטיײברַא יד סעיצַאמַאלקָארּפ טלייהטעג טָאה רהיא יו

 : ןעריטסערַא ךייא ןעלעוו ייז ! שטיינק עלעמעז טימ רעהַא טהעג עטַאט ןיימ

 םימ רהיא ףיוא ךיוא טקוק עקשָאי .טשימוצ רהיא ףיוא טקוק ?'קיצרַא

 | .עבעיל ןוא ץלָאטש

 .לוק ךייוו ַא טימ ,עקשַאי טגערפ --- ? על'הנח ,ןהעשעג זיא סָאװ ---

 ןַאט סיעכהל ַא טימ ל'קיצרַא ןיירַא ָאד טלַאפ --- ! ןעטיײקשירַאנ ---

 ! ןעריטסערַא ךימ ייז ןעלָאז --

 עטַאט ןיימ טינ -- קערש טימ על'הנח סיוא טיירש --- ,ןיינ ,ןיינ ---

 ,םייה רעד ןופ קעװַא טציא טהעג ,ךייא טעב ךיא ! ןעריטסערַא ךייא לָאז

 ! ןעלַאפעג םעד רימ טוהט

 ןעטסעפ ַא טימ ?'קיצרַא טכַאמ --- ! חנח ,דניק ןייק טינ ךָאֹד טייז ---

 ! ןעמוק ייז ןעלָאז --- ןָאט

 .ן'עקשֶאי וצ ךיז טפרַאװ על'הנח

 טָאה ןעמ .בוטש ןופ ןהעגקעװַא טציא לָאז רע זַא ,םהיא רהיא טגָאז --

 ...קירבַאפ-ליוא ןופ רעטײברַא יד טלייהטעג טָאה רע יו ,ןהעזעג םהיא

 -- .ןעגלָאפ טינ יאדוא ךימ רע טעװ ,על'הנח ,טינ ךיד טגּפָאפ רע זַא --

 .לעביימש ןעטוג ַא טימ עקשִאי טרעפטנע

 ןיימ ? טהעטשרעפ רהיא ,ןעריטסערַא םהיא טעװ עטַאט ןיימ רעבָא ---

 סָאד --- לוק ןיא גנולפייווצרעפ טימ טינ רעיש על'הנח טיירש --- ! עטַאט

 ! ןעזָאלרעד טינ ךיא ןעק

 טכַאמ --- .בוטש ןופ קעװַא טציא העג ןוא בעילוצ רהיא והט ,?'קיצרַא ---

 ,פעכיימש ןעניהטומטוג א טימ עקשאי

 ,דנעה יד רַאפ ןָא םהיא טּפַאכ ,ןעל'קיצרַא וצ ףרָאװ א ךיז טוהט על'הנח

 : טגערעגפיוא טדער ןוא םהיא טּפעלש

 ! ןייז לחומ טינ לָאמניײק ךייא סע ךיא לעװ טינ זַא ,טמוק ,טמוק ---

 ,ל'קיצרַא טכַאל --- לעטיה סָאד ןעמהענ ,ענ'עגושמ ,ןיוש טזָאל ---

 ,בוטש ןופ ןעל'הנח טימ סױרַא טהעג ןוא שיט ןופ פעטיה סָאד טּפַאכ רע

 רע טגייב ןַאד .עבעיל לופ ןעגיוא טימ ךָאנ ייז טקוק ,גיהור זיא עקשָאי
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 ,ךיז טכַאד ,טָאה ןעמ זַא ,רעיוא ןיא יירשעג ַאזַא רימ טוהט ןוא רימ וצ וצ ךיז

 ; סַאג רעטנעבעיז רעד ףיוא ןערעה טפראדעג "דוס , ןייז

 ! ןַאמרעבעיל ,עבעיל זיא סָאד --

 ךיא זַא ,תולעּפתה ןופ עציילּפ ןיא קַאנק אזַא םעד תעב רימ טוהט ןוא

 ,..לעגייב ַא יו טהערדעגפיונוצ ךימ בָאה

 --- !עלעמעז 'ר ,קינשטָאדוב ַא ךיז טימ ןעמהענ טפרַאדעג טָאה רהיא --

 .זיוהרָאפ ןופ לוק רעמּפמוד ַא טונימ רעזעיז ןיא ךיז טרעהרעד

 םינּפ ןייז ןוא עקשֶאי ּפַאכ ַא ךיז טוהט --- ! טהעג ןתוחמ ןיימ ,ַאהַא ---

 ףיוא ןעקוק ןעמהענ ןעניוא ענייז ןוא ,ןעקלָאװ א טימ ךיילג ךיז טהיצרעפ

 ...גידעבכעטש ,זייב ריהט רעד

 ,ךיוב רעטלעטשעגסיוא ןייז ןוא רעטציוושרעפ ןיירַא טמוק עצבייל-רעב

 ןוא ףױרַא רעווש ךיז טביוה ,ךעלסיפ עקיד ,עצרוק ענייז ףיוא טהור סָאװ

 רעטניה ...זָאװַארַאּפ א טיײברַאעג טלָאװ טרָאד גינעווניא יװ ױזַא ,בָארַא

 טימ ,ןעלסקַא ענעסיררעפ טימ ,ץלָאטש שטיינק עלעמעז ןיירַא טמוק םהיא

 ןייז גידנעטעלג ,רעטייווצ רעד טימ ,לעקעטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא דנַאה ןייא

 .רע'םינּפ עזייב טימ ןיירַא ןעמוק עדייב ,דרָאב עצרַאװש ענהעש

 -- 3 בוטש ןיא רימ וצ םיסחוימ ענהעש ענױזַא סעּפע ןעמוק יו ---

 ,לעכיימש ןעדנעסייב ַא טימ עקשָאי ייז טנעגעגעב

 רימ -- ןָאט ןעצלָאטש ַא טימ שטיינק עלעמעז טכַאמ --- ,םיוא רעה ---

 ןייד טימ ןעריטסערַא ךיד ןעלעוו רימ זַא ,ןייז הרתמ ריד ןעמוקעג ןענייז

 ...םענייא ןיא קָא'ןב

 -רעב רעטנוא טּפַאכ --- ! ןעקישרעפ ריביס ןיא ךייא ןעלעוו רימ ןוא ---

 .סַאפ ַא ןופ יז ,לוק ןעפּפמוד ַא טימ עצבייל

 -- עקשָאי טרעפטנע --- עילעּפַאק ענהעש ,ןערעה וצ ךימ טהערפ סע ---

 םענייא ןענעק טלָאז רהיא זַא רעבָא ,ךייא ךיא ביולג סָאד ,םירסמ טייז רהיא זַא

 ןענייז ערעייא דנעה יד ,ַאינטַאמ עגילייה ,עטיירב ,הָא ...ריביס ןיא ןעקישרעפ

 ...! ריביס זיב שזַא ןעכיירגרעד ייז טימ טלָאז רחיא זַא ,גנַאל יױזַא טינ ךָאנ

 -עטנוב רימ טסעוו וד --- עלעמעז טיירש --- ! ןחעז ןיוש טסעוו וד טָא --

 ! ןעשנעמ עניימ ןעוו

 ענ'הפרט יד טלייהטרעפ טָאה רע יו ,ןעל'קיצרַא ןייד ןהעזעג טָאה ןעמ ---

 ןעקסמרַאדנַאשז םוצ ןיירַא טנייה קיש ךיא ...תודע ןעבָאה רימ ...ךעלטעלב
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 .ךיוב ןערעווש ןייז טימ ץיה ןופ טעּפָאס ןוא עצבייל-רעב ךיז טכָאק --

 ,טנערעגפיוא ,זייב טכַאל עקשֶאי

 רעהַא רהיא טנייז סָאװ -- רע טיירש -- ! סע טוהט ,סע טוהט ,ונ --

 ? ןעמוקעגי

 .על'הנח טעּפמיא ןַא טימ בוטש ןיא ןיירַא טמיול םיצולּפ

 {נלייהטרעפ סע בָאה ךיא --- עטנערעגפיוא ןַא יז טיירש --- ,עטַאט --

 ! ךיא ,רעטייברַא יד ןעשיווצ סעיצַאמַאלקָארּפ יד

 ,עסיורג ענייז טימ טסוק ,רעטלעמוטוצ א ןהעטש טביילב עצבייל-רעב

 ,טרָאװ א ןעדערסיוא טינ ןעק ןוא טעּפָאס ,רעטכָאט ןייז ףיוא ןעניוא ענרעבלעק

 -םיוא ,זעוורענ טדער יז ןוא ,ןעל'הנח ףיוא טרעדנואוורעפ ךיוא טקוק עלעמעז

 ; טגערעג

 בָאה ךיא זַא ,ןעלהעצרעד ךיא לעװ ןַאד ,ןעל'קיצרַא טס'רפמ וד ןעוו ---

 ןייק ןעבָאה עלעמעז 'ר ןוא ל'קילארשי רעזנוא ?ייוו ! ךיא ,אי .ןָאהטעג סע

 סעקיּפָאק ןהעצ רעביא ןעדיא גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןעפַאשוצבָא טָאהעג טינ טכער

 -רעפ טלָאװ רהיא סָאװ גָאט א סעקיּפָאק ןהעצ רעביא ? טרעה רהיא ! גָאט ַא

 טָאה רהיא ! ןרעגנוה סעילימַאפ גיצנַאװצ ןוא ףניפ רהיא טזָאל ,רהעמ טנעיד

 -- !טַאהעג טינ טכער ןייק טָאה רהיא ! דלענ גונעג טָאה רהיא { דלעג גונעג

 .לוק רהיא ןיא ןעגנילק ןערהערט ןוא ,גָאטהעװ טימ יז טיירש

 ,העג םייהַא --- עצבייל-רעב ּפַאכ ַא ךיז טוהט --- ? ָאד וטסוהט סָאװ ---

 '! עסקיש

 ,טייצ רעזעיד ןיא בוטש ןיא טקרעמעבנוא ןיירַא זיא והילדנ רעטלַא רעד

 טקוקעגסיורַא גיחורנוא טָאה ןוא עלעקניוו א ןיא טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז טָאה

 ,ןעלעמעז ןוא עצבייל-רעב ףיוא

 ,עלעמעז טגערפ --- ? רעהַא יז טמוק יו ---

 --- רעקרַאטש ךָאנ טעּפָאס ןוא ,עצבייל-רעב טיירש --- ! העג םייהַא ---

 ,טרָאװ ,טרָאװ ! ? ןעגיוא יד רימ ןעצרַאװשרעפ ןעמוקעג וטזיב ךָאנ רעהַא

 .ןענעכערבָא ריד טימ ךיז ךיא ?עװ םייה רעד ןיא

 -רעפ ןוא ,טסליוו וד זַא ,עטַאט ,ןעריטסערַא ןעזָאל ךימ טסנעק וד ---

 ןופ סיודא פיטש טהעג ןוא גנוטכארעפ טימ יז טגָאז --- ! ריביס ןיא ןעקיש

 .בוטש
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 יד טימ טקירד ןוא ןעצבייל-רעב וצ עלעמעז סיוא טיירש --- ? ונ --

 .ןעלסקא ענעסיררעפ-ךיוה

 וצ סיוא טלעטש ןוא ןעלעמעז וצ עצבייל-רעב סױרַא טעּפירכ --- ? ונ --

 טלָאװ רע יו טָארוקַא ,ףױרַא סענָאלַאד יד טימ דנעה עקיד ,עצרוק עדייב םהיא

 "? עסקיש אזַא טימ ןעמ טוהט סָאװ ,ונ, : ןעגָאז ןעלעוו ;

 ,ןעצבייל-רעב וצ וצ טהעג ,לעקניוו ןופ סױרַא טכירק והילדנ רעטלַא רעד |

 ןוא ,םינּפ טעמרַאּפ ן'פיוא ענימ רעניד'תונמחר ַא טימ ,רעטעשטרָאקעגפיונוצ ַא

 : ליטש טנָאז

 ןליפא ,יוא ,יוא ? ַאה ,טּפַאכעגנָא ךיוא זיא ערעייא ,עצבייל-רעב 'ר --

 ,ּפָאק ן'טימ גירעיורט טלעקַאש ןוא והילדנ רעטְלַא רעד טצכערק --- ! ערעייא

 טינ םהיא טרעפטנע ,ּפָאק םעד רעטנורַא גירעיורט טזָאל עצבייל-רענ

 ךיז טרעהרעד זיוהרָאפ ןופ .בוטש ןופ שטיינק עלעמעז טיס סױרַא טהעג ןוא

 ...ןעצכָא ןייז
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 -ָארטוצ ַא ,רעכיילב ַא רימ וצ ןיירַא עקשאי טמוק ,הירפ רעד ןיא לָאמנייא

 : לוק גירעזייה ?ליטש ַא טימ רימ טגָאז ןוא ,רענעג

 ךיז טשרע !ן ' ע ק ש ר י ה ,ןעגנַאהעג עקַאט םהיא טָאה ןעמ ---

 עלעשרעה ןוא ל'קיצרַא .,.,! טקיטשרעד םהיא טכַאנ ןעטימ ןיא ,,.טסואוורעד

 ,..רעטייברַא יד ןעגָאזנָא ,ןעקירבַאפ יד רעביא קעװַא ןענייז עכילטע ךָאנ ןוא

 רהיא טעוװ ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרעפ ַא םעד ןעגעוו ןעבָאה טנייה ןעלעוו רימ

 ? טרָאד ןייז

 ,רענעגָארטוצ ַא ,רעכיילב ַא ,רעטייוו קעװַא רע טפיול ,סע טגָאזעג ןוא

 ...רעטגערעגפיוא ןַא

**/ 8 * 

 טסרָאיװ ייווצ ,דלַאװ ןעטלַא ןיא ןעמוקעגפיונוצ ייז ןענייז זייווראָאּפ
 ,ייז ןופ עכנַאמ ,ןעדיא עטנערהָאיעב ,ךעלדיימ טימ םירוחב ,טדָאטש ן'רעטנוא

 ןוא ,קרַאמ ן'פיוא רעלדנעה סלַא טנעקעג גנַאל טינ רָאנ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ

 ,ליטש ןעמוקעג ןענייז עלַא ייז ,.,ךעלגניא עגירהעי-ןהעצכעז ,ןהעצפנופ ךיוא
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 ...זיֹוה ןיא ןעטיוט ַא וצ טמוק ןעמ יו ,סענימ עגירעיורט טעמכ ,עטסנרע טימ

 ןענייז עכנַאמ ייב ןוא רעכוטרַאפ ךיז ףיוא ןענָארטעג ןעבָאה ייז ןופ עכנַאמ

 ןיא ,ערעדנַא ןוא סמערָא עטסילוקסומ יד ףיוא טרעשַאקרעפ ןעוועג ?עברַא יד

 ,סעציילּפ יד ףיוא ךעלקער ערעייז ןעגַארטעג ןעבָאה ,ןעזיוה יד רעביא ךעלדמעה

 יד גידנעפרַאװ ,ןעקירבַאפ יד ןופ ךיילנ דלַאו ןיא ןעמוקענ ןענייז עֶלַא ייז

 טימ ןעטנעגילעטניא יירדדייווצ ַא ןעמוקעג ךיוא ןענייז ייז ןעשיווצ ...טײברַא

 ייז ןופ עטסרהעמ יד .רעטייברא עשיסור גילדנהעצ ַא ייב ןוא רע'םינּפ עכיילב

 ,רעמיוב עלעקנוד יד ןעשיווצ סעטסוק יד ףיוא סעקּפוק ןיא טצעזוצ ךיז ןעבָאה

 ןענייז ןוא רעמיוב ןופ ןעגייווצ ףיוא טרעטעלקעגפיורַא ןעבָאה ערעדנַא ןוא

 ...ןעסעזעג טרָאד

 ,סנעקלָאװ ןעבילקעג ךיז ןעבָאה דלַאװ ןעטלַא ן'רעביא לעמיה ן'פיוא ןוא

 ,עלעטניוו ַא ןופ ךיוה ןייק .ליטש ןוא ?לעקנוד ןעוועג זיא דלַאװ ןעטלַא םעד ןיא

 ַא ןופ םַּפיּפ ןייק ,עלעטעלב ַא ןופ שיור ןייק ,עלענייווצ ַא ןופ רהיר ןייק

 טימ םעּפע וצ וצ ךיז טרעה ָאד רוטַאנ יד זַא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .עלעניופ

 וצ טייצ ןופ זיא טייקליטש עלעקנוד עזעיד .םעהטָא םענעטלַאהעגנייא ןַא

 ןעפעיט םעד רעביא טירט עכייוו עכילשנעמ ןופ ןערָאװעג ןעסירעגרעביא טייצ

 עטלעמַאזרעפ יד ןופ רענייא סָאװ ,לעגייווצ ַא ןופ ןעצשערט ַא ןופ ,זָארג

 ,ןעשנעמ עלעקּפוק ןייא ןיא ןעטסוה טקיטשרעפ ַא ןופ ,םיוב א ןופ בֶא טכערב

 ...עלעקּפוק עטייווצ ַא ןיא ןעדער ןעליטש ַא ןופ ןוא

 -טַאב עבָארג ַא עלעקּפוק ןייא ןופ םיצולּפ ךיז טרעהרעד -- רעדניק ---

 ! םערוטש ַא ןייז טעוו דלַאב --- םיטש

 ַא ןופ םיטש עגידעכליה ַא בא םהיא טרעפטנע --- ! ןעמרוטש לָאז ---

 יד זַא ,קרַאטש ,קרַאטש ןעמרוטש רעבָא לָאז -- ןעגעקטנַא עלעקּפוק עטייווצ

 ...ןערעוו טלעסיירטעגפיוא לָאז דרע

 טּפַאכ --- ןערעוו טלעסיירטענפיוא לָאז ןעמַאזוצ דרע רעד טימ ןוא ---

 טגידנע סָאװ ,לעדיימ ַא ןופ םיטש עמהענעגנַא ןַא םיוב א רעטנוא ןופ רעטנוא

 .ץפיז ןעפעיט ַא טימ

 --- ...ַאנליוװ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ...טנעקעג םהיא בָאה ךיא ---

 ךיא ,ריפ ןופ טייוו טינ ?עדיימ ַא ןופ ןעצכולש טקיטשרעפ ַא ךיז טרעהרעד

 ,לעדיימ גנוי ַא ןעבענ טהעטש ןעטנעגילעטניא יד ןופ רענייא : םוא ךיז קוק
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 יד ייב ?עכיט סייוו ַא טימ ,טעשטראקעגפיונוצ ,זָארנ |'םיוא טציז סָאװ

 ..ינידנעצכולש ,סעּפע טלהעצרעד ןוא ןעניוא

 רעטסוש רענעי טָאהעג טָאה רעעבַאקַאמ יד ןופ טסיינ ןעסיורג םעד --

 ייז -- ?ֹוק ןיא גנורעטסייגעב טימ טנעגילעטניא רעד רהיא טרעפטנע --

 טסייג רעסיורג רעזעיד ...טסייג ןייז טינ רעבָא ,טעטיוטעג רעּפרעק ןייז ןעבָאה

 ,ןעבעל טעװ ןוא טבעל .טלעמאזרעפ ָאד ךיז ןעבָאה סָאװ ,עלַא זנוא ןיא טבעל

 | ...זיב

 ןעקנַארק םעד טימ ?'קיצרַא דלַאװ ןיא ןיירַא טמוק טייצ רעזעיד ןיא

 סָאװ ,ןַאמ ןעננוי ַא ךָאנ טימ ןוא ,לעוּפ ןעגילָאמַא ס'עקשאי ,ן'עלעשרעה

 סעּפע טערט רעכלעוו ןוא רעטייברַא ןַא יא ,טנעגילעטניא ַא יא סיוא טקוק

 .ןעטייז עלַא ףיוא ךיז גידנעקוקמוא ,טע'בנג'רעפ יו ,ענדָאמ ױזַא

 עװכַאּפ רעד רעטנוא ךָאז טלעקיוועגפיונוצ ַא סעּפע טנָארט עלעשרעה
 ענייז ףיוא רעּפרעק ןעניציּפש ,ןעלָאמש ןייז טימ ךיז רע טנעיוו גנַאג ןיא ןוא

 טעריצש ,ןהענ ךינ ןופ רעווש טמעהטָא רע .ןַאשטוב ַא ייב יו ,סיפ עניד ,עגנַאֿל

 רענישיילפ רעד ןוא ןעניוא יד טימ טצָאלנ ,רענהייצ עסייוו ,ענדָאמ ענייז טימ

 רע תעב ,לָאמ סעדעי בָארַא ןוא ףױרַא םורַא טגנירּפש ?עגרָאנ םייב ּפָאנק

 סָאװ ,םינּפ ןייז ןוא טציוושרעפ קרַאטש זיא רע ...םעהטָא םעד היצ ַא טוהט

 ןעקוק סָאװ ראָאה עטיור יד ןוא ,םיכירכת ןופ טייקסייוו רעד טימ סייוו זיא

 ,.,םייווש ןופ ןעצנַאלג ,עקמעד עטיירב ַא רעטנוא ןופ סיױרַא

 ,רימ וצ וצ טהעג ?'קיצרַא

 רע --- ןענָארטוצ ךימ רע טנערפ -- ?ָאטינ ךָאנ זיא עטַאט רעד --

 אמתסמ ...ןהוז ס'חלג םוצ ,ן'װָאנַאװיא וצ קעװַא ןענייז עגינייא ךֶאֹנ טימ

 .ןייז דלַאב ָאד ייז ןעלעוו

 ןופ ןעסָאלשעגסױא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,טנעדוטס ַא ןעוועג זיא ווָאנַאװיא

 "נָאמעד ַא ןופ רערהיפנָא רעד ןעוועג זיא רע ?ייוו ,טעטיזרעווינוא רעוועיק

 | ...עיצַארטס

 ? ףייא טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמ רעטנַאקעבנוא רענעי זיא רעוו ןוא --

 ןהעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעגנוי םעד גידנעניימ ,ןעל'קיצרַא ךיא גערפ ---

 -רעפ ןעוועג טציא זיא רעכלעוו ןוא ,טנעגילעטניא ןַא יו ןוא רעטיײברַא ןַא יז

 .דלַאװ ןיא םלוע ןעגימורַא םעד ןעשיווצ ןעדנואווש

 טגערפ -- ? ן'עלעשרעה ןוא רימ טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רֶענֶעי ,ָא ---
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 רעטנעגילעטניא ןַא ,"עקטָאמ , טסייה רע -- : טרעפטנע ןוא ?'קיצרַא רעביא

 רענעבעגרעביא ,רעטוג ַא ..טדָאטש ןיא זנוא ייב גנַאל טינ ,רעטייברַא

 ...רעפּפמעק

 טימ רענעסָאגעגבָא ןַא ,רעטעּפָאסרעּפ ַא עקשִֶאי טמוק םורַא עלייוו ַא ןיא

 ךָאנ ןעמוק םהיא טימ .עצינליטַאּפ ן'םיוא טקוררעפ ?לעטיה רעד טימ ,סייווש

 ,םינּפ טנעגילעטניא ,ךיילב א טימ ,סור ַא ,ווָאנַאװיא ייז ןעשיווצ ןוא ערעדנַא

 ןיא ,ןעגיוא טימ ןוא ?עדרעב דנור ץראווש ַא טימ ,ראָאה עגנַאל עצרַאוש טימ

 ןופ טייקכייוו ןוא טייקסטוג ַא ,ןעדייל יא ,רעיורט יא בָא ךיז ןעקנוט סע עכלעוו

 ...ןַאמ ןעניהטומ ַא ןופ טייהנעסַאלשטנע יד ןיא ,רעמיצנעיורפ עטרַאצ ַא

 ,ןעגייווצ ענעכָארבעגבָא ןופ עלענרעב ןעכיוה ַא ףיוא ףורַא טכירק עקשאי

 ןעטזיורקעג-ץראוװש ןייז ןופ ?עטיה סָאד בָארַא טמהענ ,רענייטש ןוא דמַאז

 -ייברַא ןוא רעטייברַא עטלעמאזרעפ יד ףיוא טנערענפיוא םורַא ךיז טקוק ,ּפָאק

 : םיטש רעגידנרעטיצ א טימ טכַאמ ןוא סנירעט

 ...רעטסעווש ןוא רעדירב ---

 יו ,עטלעמַאזרעפ יד ןופ דלַאװ ןעלעקנוד ן'כרוד ךרוד טפיול ?עמרומעג ַא

 ...1 ַארַא-א-ש-שיש --- : דניו ןופ ןעצּפעש סָאד

 ""תונמחר סָאד רונ ךיז טרעהרעד דלַאװ ןופ ףעיט .,,ליטש טרעוו סע ןוא

 ,..םערוטש א ןופ ןעמוקנָא סָאד טלהיפ סָאװ ,עלעגניופ ַא ןופ ןעטּפיּפ גיד

 --- עקשָאי ןעדייר וצ ןָא רעדעיוװ טביוה --- רעטסעווש ןוא רעדירב ---

 ...ןעבילקרעפ רעהַא ךיז ןעבָאה רימ סָאװ בעילוצ ןיוש טסייוו רהיא

 ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךַאז יד עלעשרעה רעדנַאנופ טלעקיוו ָאד ןוא

 דלַאװ ןופ טייהלעקנוד רעד ןיא ןוא ,ןהָאפ עטיור א --- ,עוכַאּפ רעד רעטנוא

 -נעגרָאמ רעטיור רעד יו ,עטלעמאזרעפ יד ןופ ןעגיוא יד רַאפ בָא יז טנַאלש

 טכַאפ רע ןוא ...ןעבעל ןעננוי םעד ןופ טולב עדנוזעג עטיור סָאד יוװ ,ןערעטש

 עַלַא טימ טיירש ,עלעשרעה ,טייהלעקנוד רענימורא רעד ןיא רהיא טימ

 ! ַארוה ! ַארוח --- : םירבא

 עטרעטסייגעב ןעטייז עֶלַא ןופ םהיא ןערעפטנע --- ! אדַא-ַארררוה --

 .ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ תולוק

 ערעַייז ןעפרַאװ ,עטלעמאזרעפ יד ,רעטרע ערעייז ןופ ףיוא ןעגנירּפש ייז

 טלַאה עלעשרעה סָאװ ,ןהָאפ עטיור יד ףיוא גידנעקוק ,ןעטפול ןיא ןעלטיה

 ,ךעלכיט עטיור ןוא עסייוו טימ ןעכַאפ ,ּפָאק ןץרעביא ןעטפול ןיא טציִא



 ןעשנעמ ןוא טייצ 514

 תולוק ערעייז ןוא ,,,"! יָאלַאד , ,"טעיואווטסווַארדז ַאד , ,"אררוח, : ןעיירש

 ןיא דלַאװ ןעלעקנוד םעד רעביא ךיז ןעגָארטוצ ,םענייא ןיא ףיונוצ ךיז ןעסיג

 ,ןעשַארטס ןוא ףױרַא ,ףױרַא ךיז ןעסייר ,טפול רעטסערּפעג ,רעליטש רעד

 ..,לעמיה ןעטנעקלָאוװרעּפ םעד ,ךיז טכַאד

 !! !יִאל-לַאד ! יָאלדלדלדַאד { אררוח --

 ,דלַאװ ןעלעקנוד םעד ןיא ליטש רעדעיוו סעֶלַא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 ,ןעטנענילעטניא יד ןופ םענייא עטלעמאזרעפ יד רַאפ רָאפ טלעטש עקשָאי

 טימ םלוע םוצ טרָאד ןופ רע טדער ,ץַאלּפ ס'עקשֶאי ןעמונרעמ טָאה רעכלעוו !

 -ליש ןעברַאפ עגידנענערב טימ ,רעטרעוו עקרַאטש טימ .לוק ןיא טיײקמערַאװ

 ןייז ןעוועג בירקמ טָאה רעטסוש רענליוו רעד סָאװרַאפ ,ייז רַאפ רע טרעד

 גנוטסירטנע טימ טגנילק --- "םירבח עשידיא ענייז ןעבָאה יז, ...ןעבעל גנוי

 -רַאמעג ,טעדנעשעג, --- דלַאװ ןעלעקנוד םעד רעביא םיטש עגידנעכליה ןייז

 -בייל ערעייז ןעדנעש ןענעלפ םיצירּפ עשירַאברַאב ענילָאמַא יד יו ,,טרעט

 ,ןעסימשעג ייז ייז ןעבָאה רעטיר טימ { ןעלַאטש-דרעפ ערעייז ןיא ענענייא

 טָאה טולב סָאד .סרעּפרעק ענידעבעל ערעייז ןעטינשענ ייז ןענָאה ןעסַאּפ ןיא

 ןעבָאה ןעשנעמ םעד ןיא ןעלהיפעג עטסלעדע יד ...ןעמארטש ןיא טפייפעג

 ךָאנ ןעבָאה רעדרעמ יד ןוא ...סעטיּפָאק ערעווש ערעייז טימ ןעטערטעג ייז

 טָא ,"אקלימש , יצ ,"ַאקשַאמ , רעטעדנעשעג רעד זַא ,טעטרַאוװרע אמתסמ

 ַא ,ףַאלקש ַא ףיוא יוװ ,ןעקוק וצ טנהעוועג ןענייז ייז ןעמעוו ףיוא ,רענעי

 רַאפרעד ךָאנ ייז טעוו ,טקעּפסערטסבלעז ןוא גנוטכַאטסבלעז ןהֶא ,גנילנייפ

 הע זַא ,ןעזיוועג ייז טָאה רעטסוש רענליוו רעד רעבָא ! דנַאה ןיא ןָאהט שוק ַא
 ןעכילברעטשנוא ,ןעטלַא םענעי וצ טרעהעג רע זַא ,ףַאלקש ןייק טינ ,דיא ַא זיא

 "! רעעבַאקַאמ יד טרעהעג ןעבָאה סע ןעטלעוו וצ ,קלָאפ

 ,ןעגיוא עטצַאלנעגסיוא טימ ,ןעסירעגניח םהיא וצ וצ ךיז טרעה םלוע רעד

 ןעלקָאש עגינייא .סמעהטָא עגידנענערב עסייה טימ ןוא רעליימ ענעפָא טימ

 ןעצפיז ערעדנַא ...ןעבענעגנ טכערעג םהיא ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,ּפעק יד טימ וצ

 ,ןעטסיופ יד טימ ןעקירד ,ל'קיצרַא ךיוא ייז ןעשיווצ ,ערעגניא יד ,ערעדנַא ןוא

 ,ןעּפילב ףעלדיימ יד ..,.ליטש רעד ןיא ןעלדיז ןוא רענהייצ יד טימ ןעמעצש

 טהעטש עלעשרעה ...ןעּפילכ ןוא ךעלכיט עסייוו טימ ןעגיוא יד ךיז ןעשיוו

 רענדער ן'פיוא טקוק ,רענדער םעד ןעגעק ּפָאק ן'רעביא ןהָאפ רעטיור רעד טימ

 ננולְׁש ןעדֶעי ייֵב ןוא ןערהערט יד טגנילש ,ןהעזסיוא ןעכילקילגנוא ןָא טיִמ
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 ..לעגרָאג םייב ּפָאנק רענישיילפ רעד םהיא ייב טרעטיצ ,טוחט רע סָאװ

 ןיא ןעמונעגניירַא ּפָאק םעד טימ ,רענדער ן'רעטניח ךיוא טהעטש עקשֶאי

 רעקרַאטש רעדעי ייב ןוא טכארטרעפ םהיא וצ וצ ךיז טרעה ,דנעה עדייב

 ...ֿפָאק ן'טימ וצ רע טלעקַאש ,סױרַא טגָאז רענדער רעד סָאװ ,עזַארפ

 םעד ייב סױרַא ךיז טסייר רענדער םעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד ייכב ןוא

 טכוד דנַאנַאכָאנ טונימ עכילטע זַא ,"ַאררוה , רעטרעטסיינעב ַאזַא םלוע ןעצנַאג

 ..,טמערוטש ןוא טרעדליּפ דלַאװ רעצנַאג רעד זַא ,ךיז

 : טנעגילעטניא רעד ןעדער וצ ןָא רעדעיוװ טביוה ?יטש טרעוו סע ןעוו

 זנוא וצ טדער רעבָא רבק ןייז ןופ ,,,! טקיטשרעד םהיא טָאה ןעמ ןוא ---

 טמּפמעק ,טכער-ןעשנעמ רעייא רַאפ טפּפמעק ,ןעדיא , : טסייג רעגידעבעל ןייז

 ןעוועג בירקמ ךיז ןעבָאה ןערעטלע-רוא ערעייא ..,טכער-סקלָאפ רעייא רַאפ

 -עג החמש טימ ייז ןענייז רעסאו ןיא ןוא רעייפ ןיא ,רעצלעה-טייש ףיוא

 ןעדיא רהיא ,בירקמ ךיז רהיא טייז ; טָאג רעייז ןופ דובכ םעד רַאפ ןעגנורּפש

 םענענייא רעייא רַאפ ,ןעשנעמ םעד ןופ דובכ םעד רַאפ ,רוד ןעניטציא ןופ

 ןיא רעפּפמעק עשידיא ענילָאמַא יד ,רעטייברַא עשידיא ! ! דובכ ןעכילשנעמ

 ערעייז ןעוועג בירקמ ןעבָאה ,קירוצ רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ ,דנַאלסור

 ,ךיוא ןעדיא רַאפ ןוא ןעדיא ןעשיווצ ןעדיא סלַא טינ סנעבעל עגנוי

 -סיוא ןוא "רעדורב ןערענעלק , ןעשיסור םעד רַאפ ןעדיא "ענילעפוצ , סלַא רונ

 -ָאמַא יד ןופ דלוש עסיורג יד טנעיל ןירעד ..,ןעשיסור םעד רַאפ רונ ךילסילש

 ענילעפוצ סלַא רונ ןעבענעגנסױרַא ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,רעפּפמעק עשידיא עגיל

 רהיא -- ! קלאפ רעייז ןופ דמערפ ןעטלַאהעג ךיז ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעדיא

 רעדניק סלַא בירקמ ךיז טייז ,ןעדיא סלַא טפּפמעק ,רעטײברַא עשידיא ,רעבָא

 ---"טייהשנעמ רעצנַאג רעד ןוא ןעדיא םעד ןופ קילג סָאד רַאפ קלָאפ רעייא ןופ

 ,גנורעטסייגעב טימ רע טנידנע

 -נוד רעד ןוא ,םלוע רעד רעטנוא רעדעיוו טּפַאכ -- ...! ַאדַא-ַארררוחה ---

 ןוא -רענעמ ןופ גנַאזעג ןעטרעטסייגעב ַא טימ טכליהרעפ טרעוו דלַאװ רעלעק

 טימ וצ ןעּפַאלק ןוא דנעה יד טימ ןעכַאמ ןוא עלַא ןעגניז סע ...ןעמיטש-ןעיורפ

 ןוא ,םיטש רעוװוָאסַאב ןייז טימ ךיוא טגניז עקשֶאי ..,תובהלתה ןופ סיפ יד

 יד טימ שיגרענע ךַאמ א רע טוהט ,דעיל ןופ עזַארפ רעקרַאטש רעדעי ייב

 -עדלַאװג וצ ןָא טביוה םיטש עווָאסַאב ןייז ןוא ןעניוא ענייז טימ טצילב ,דנעה

 ךיוא טגניז 5'קיצרַא ...יז טעװעדלַאװעג הזנור ןימ א טימ ,רעקרַאטש ןַאד ןעוו
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 עטאיטוייטיי

 ןופ ןעסירעגניה רהעמ רונ ...םיטש-טסורב רעמהענעגנַא ןַא טימ ןעסירעגניה
 טימ טכָאפ ,ךיוה רעד ןיא ןעסיררעפ ּפָאק םעד טלַאה רע .עלעשרעה טגניז עלַא
 רעד : םהיא ןיא ,ךיז טכַאד ,טגניז סעֶלַא ןוא ןעטפול ןיא ןהֶאפ רעטיור רעד
 עסייוו ענדָאמ יד ,ןעגיוא עטצַאלגעגסיוא עיולב יד ,רעּפרעק רעגיציּפש רעגנַאל
 םעניד ,ןעגנַאל ןייז ףיוא םורַא טצנַאט סָאװ ,ּפָאנק רעגישיילמ רעד ןוא רענהייצ
 ..,זלַאה םענעגיוצעגסיוא

 ,רעמיוב יד ןופ ןעציּפש יד רעביא דניוו רעקרַאטש ַא ךרוד טפיול םיצולּפ
 ןעצנַאג ן'רעביא ןעשזושז וצ ןוא ןעלקַאש וצ ןָא ךיז ןעביוה רעמיוב יד ןוא
 -רעד ןעטייוו רעד ןופ ...רערעטסניפ ,רערעלעקנוד ךָאנ טרעוװו סע ,..רלַאװ
 ,.,ץילב א סינרעטסניפ יד ךרוד טדיינש דלַאב ןוא רענוד ַא ךיז טרעה

 ,םייהַא ןהעג ןעמהענ ?יוו ,ןעגיושטנַא טרעוװ םלוע רעד
 : ןעיירש טמהענ עקשֶאי

 ...ןעדער ךָאנ טעוװ ווָאנַאװיא ! טינ ךיז טהעגוצ ---
 | .ןהעטש טביילב םלוע רעד
 ךָאנ ,רענוד א רעדעיוװ ךיז טרעהרעד ,ןעדער ךיז טלעטש ווָאנַאװיא ןעוו

 ןייז רעביא ץילב ַא רעקַאלפ ַא טוהט ךלַאב ןוא ,רעהירפ יוװ ,רערעקרַאטש ַא
 : םיטש רעקרַאטש ַא טימ טגָאז ןוא גיהטומטוג ךיז טכַאלוצ ווָאנַאװיא ,ּפָאק

 רע :םערוטש ַא רַאפ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,טינ ךיז טקערש ---
 ! טפול עטקיטשרעפ יד בא טגינייר

 ,ןעטייז עֶלַא ןופ רעטכעלעג ַא םהיא טרעפטנע סע ןוא
 עדער ןייז .קרַאטש ןוא ץרוק ,סייח טדער רע ,ןעדער וצ ןָא רע טביוה ןַאד

 .ןעדיא יד וצ םלַא ,ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,עשיסור יד וצ טעדנעוועג רהעמ זיא
 ןעפראד ןעשנעמ עלַא זַא ,רעדירב ןענייֵז ןעשנעמ עַלַא סָאד ,טדער רע

 ןענעוו טדער רע ...ךיילג ןעשנעמ עלַא רַאפ קילג ןעפּפמעקוצסיוא ןעבערטש
 ,ריא יצ ,רעירָאטעלָארּפ רעד סָאװ ,עלָאר עסיורג יד ןעגעוו ,"ףּפמַאקנעפַאלק,
 יו ...טייחשנעמ רעצנַאנ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלעיּפש טעװ ,טסירק יצ
 ןעדיא יד ןעגעוו ...רעייפ טימ ,זַאטסקע טימ ,ןעביױלג טימ ,רע טדער איבנ ַא
 רעד טקנעשענ ןעבָאה ייז סָאװ ,םוהטכייר ןעגיטסייג םעד ןעגעוו ,רע טדער
 חבזמ םעד ףיוא ןעסָאגרעּפ ןעבָאה ייז סָאװ ,טולב סָאד ןעגעוו ...םייהשנעמ
 טלעוו עשירַאברַאב א, ...רעקלעפ עלַא ןעשיווצ ,רעדנעל עלַא ןיא טייהיירפ ןופ
 -סניפ ַא ...ן'השמ ַא ןעבעגעג ,ןעדיא עטגלָאפרעפ יד ,ןעבָאה --- רע טדער ---

 א =
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 --- יירעטכעש-ןעשנעמ רעזעיגילער ןוא תענושמ רעזעיגילער ןופ טלעוו רערעט

 -- ײרעּפַאלקש-רעירַאטעלַארּפ ןופ טלעוו רעגיטנייה רעד ןוא ,ן'ַאזָאניּפש ַא

 עסיורג ערענעלק לעיפ ,לעיפ ךָאנ ןוא יבָאקַאי ַא ,ן'לאסַאל ַא ,ן'סקרַאמ ַא

 רעד רונ טפּפמעק סע ואוו ,רעדנעל עלַא ןיא תומשנ עסיורג טימ ,ןעשנעמ

 "! רעירָאטעלַארּפ

 ,ןערענוד יד טכליהרעפ ,רעטנוא םהיא טכערב יירשעג רעטרעטפיינעב ַא

 -ַאלפפיוא יד טימ ךיז טפעהעב ,ןערעדנַא ן'ךָאנ רענייא טציא ךיז ןערעה סָאװ

 טסיג ןוא ,סינרעטסניפ עגימורַא יד ךרוד ןעדיינש סָאװ ,ןעצילב עדנערעק

 ךיז טגָארטוצ סָאװ ,רעמיוב יד ןופ ןעידוח ןוא ןעשזושז םעד טימ ףיונוצ ךיז

 ..,דלַאװ ן'רעביא

 ,רערעטסניפ ךָאנ ןערָאװעג זיא דלַאװ ןיא .טגידנעעג טָאה ווָאנַאװיא

 .טצילבעג ןוא טרענודעג טָאה טונימ עדעי

 : לוק טגערעגפיוא ס'עקשֶאי ךיז טרעהרעד ַאד ןוא

 א ,רערעזנוא ןעוועג זיא רע זַא ,טקנעדעג ,רעטסעווש ןוא רעדירב ---

 ,ךעלעמעז יד ןוא סעצבייל-רעב יד ,ערעזנוא ןעדיא ענהעש יד ,רעירָאטעלַארּפ

 ,םילהת ןעגָאז ךיז טצעזעג ,טסעטָארּפ ןייז ּטימ סױרַא זיא רע תעב ,ןעבָאה

 טלָאװ סרעייז ןעבעל סָאד יװ טַארוקַא ,ענעקָארשעגרעביא ,עטרעטיצרעפ

 -סעטָארּפ רימ ןעזומ תבש ןעדנעמוק םעד .ראָאה א ףיוא ןעגנַאהעג ךרודַאד

 ַא ןעלהעצרעד ייז רימָאל !ןעדיא-תולנ ענעי ןעגעג ןעלהוש יד ןיא ןעריט

 רעיירפ ,רעיינ רעד לָאז ןעבעל גנַאל ,ןעדיא-תולג יד טימ רעטנורַא ...השעמ

 ...1 ַארררוה --- רעפּפמעק רעד דיא רעד ,רעירָאטעלַארּפ רעד דיא רעד ,דיַא

 ...דלַאװ ןערעטסניפ םעד רעביא ךיז טנָארטוצ -- ...! ַאדָאדַארררוה ---

 -רַאטש ַא .רעמע ןַא ןופ יו סָאנ ַא לָאמַא טימ טוהט טייצ רעזעיד ןיא ןוא

 ףיוא ןערָאװעג טצַאלּפוצ טלָאװ רע יוז ,דלַאװ ן 'רעביא ךיז טישוצ רענוד רעק

 ןופ ןעפיול ךיז טזָאל םלוע רעד ...ןעצכערק רעמיוב יד ...ץילב א ..,ךעלקיטש

 | ,דלַאװ

 ףַאלעג ַא "! ןעקַאזָאק ! ייצילָאּפ , : לעמוטעג ַא ,יירשעג ַא .,.םיצולּפ ןוא

 ...פעקיַאהַאנ ןוּפ ןעשזוה ַא ,ןעפייפ ַא .,.דלאוו ן'רעביא ,קירוצ ןוא דלַאװ ןופ

 ,ןענער רעד טסיג ןעביוא ןופ ןוא ...יירשעג-ןעיורפ ַא "! יִאטס , : יירשעג ַא

 רימ ןוא ..,טייצ וצ טייצ ןופ ףיוא טמַאלפ רונ ץילב רעד ,רעטסניפ זיא םורָא

 רימ ,סעקיַאהַאנ יד ןופ ןעשטסיווס סָאד ,ןעפייפ סָאד זנוא ךָאנ ןוא ןעפיול
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 ןעּפעשטרעפ ,ןעלַאפ ןוא ןעפיול ,דלַאװ ן'רעביא תויח עטגלָאפרעפ יו ןעפיול

 ,.,םינּפ סָאד ןוא דנעה יד ,רעדיילק יד ןעסיירוצ ,סעטסוק יד ןָא ךיז

 ,ךעלדיימ ייברעפ ןעפיול רימ ייברַאפ .םיוב ַא רעטנוא ןעלַאפעג ןיב ךיא

 סעקיַאהַאנ טימ ןעקַאזָאק ייז רעטניה ,ןעיירשעג עבילקערש טימ ,ענ'ענושמ יו

 ,עקסייצילָאּפ ןוא

 ! ןייז טעוו ,ןייז טעוו סע סָאװ : נעיל ךיא

 ןעלברָאכ ַא ןוא ןעּפירכ א ךיז ןופ טייוו טינ ךיא רעהרעד לָאמַא טימ

 ...ןעטעליוקעג ַא ןופ יוװ ױזַא ,זלַאה ן'טימ

 דרע'רד ףיוא ףיא העז סינרעטסניפ רעד ןיא :רהעק א ךיז והט ךיא

 ַא רעביא ןעּפַאלק סָאװ ,ןעשנעמ עלעקּפוק ַא םעד םורַא ןוא ,סעטיור סעּפע

 רעביא קינַאירּפ ַא טימ יוװ ,עטיור סָאד ןעבענ טנעיל סָאװ ,טלַאטשעג עצרַאװש

 סָאד ןעבענ ךיז טעשטרָאק ןוא ךיז טהערד טלַאטשעג עצרַאװש יד ...טערג

 ן'טימ טלעברַאב ןוא טעּפירכ ,ּפעלק ערעווש יד רעטנוא ,גנַאלש ַא יו ,עטיור

 : ...ולַאה

 -עשרעה ךיא העזרעד ץילב ןופ ןייש רעד רַאפ ןוא ףיוא טמַאלפ ץילב ַא

 עטצַאלנרעפ טימ טנעיל רע ...ןהָאפ רעטיור רעד ןעבענ דרע'רד ףיוא ן'על

 -סיוא טימ ליומ ןעפָא ןייז ןופ ןוא םינּפ טמירקוצ-ךילקערש ַא טימ ןוא ןעגיוא

 רעד ףיוא טלַאפ סָאװ ,םָארטש רעניטולב ַא טגָאלש רענהייצ עטעריצשעג

 גיד'הנושמ ַא טימ גידנעּפירכ ,יז טצענעב ןוא ,יז טצענעב ןוא ןהָאפ רעטיור

 ,ןַאמ רעגנוי רעטנַאקעבנוא רעד טהעטש םהיא רעביא ..,ןעלכרָאכ ןוא ןעּפירכ

 -ילֲאּפ עכילטע טימ ,"עקטָאמ , ,ןעל'קיצרַא טימ ןעמוקעג רעהירפ זיא סָאװ

 ...םהיא טנָאלש ןעמ ןוא ,םהיא טנַאלש ןעמ ןוא עקסייצ

 רעבלעז רעד ןיא ןוא היול ס'עלעשרעה ןעוועג זיא םורַא נעט ייווצ ןיא

 ...סַאנ ןעטימ ןיא םענעכָאטשרעד ַא "ן'עקטָאמ , ןענופענ ןעמ טָאה ךָאו

 רעד טימ ,ן'עקשַאי טריטסערַא ןעמ טָאה געט עכילטע ןיא רעטעּפש ןוא

 ...ןעשימרעפ וצ טכוזעג םהיא ןעמ טָאה "ן'עקטָאמ , ןופ גנודרָאמרע

 ,ןילקורב ,1908 ןיא ,רעמוז



 דנוב רעניילק רעד

 ,םרַאיל ַא ךיז טגָארט סָאג רעשידיא רעטעענשרעפ ,רעסייוו רעד רעביא

 .יםיירטש םוצ ןעפור סָאװ ,ןעשנעמ עטגערעגפיוא ןופ רעדליּפעג ַא

 ..:ןעדַאקירַאב ןעמ טיוב סַאג רעשידיא רעטעענשרעפ ,רעסייוו רעד ףיוא

 ךעלגניא עשידיא ןוא ןעיורפ עשידיא ,רענעמ עשידיא ןעפיול ןעטייז עֶלַא ןופ

 יד וצ ןערעװלָאװער טימ ןעפיול --- "דנוב , ןעסיורג םעד ןופ רעדניק יד ---

 ...ןעטייק ןיא ןעבעל ַא ןעגעג ןעבעל עיירפ סָאד ריפ ןעטיירטש וצ ,ןעדַאקירַאב

 -נעגילעטניא ןוא רעטײברַא ןופ טלעגנירעגמורַא ,עדַאקירַאב רעד ףיוא

 ןוא לעדיימ עשידיא עגנוי ַא טהעטש ,דנעה יד ןיא ןערעװלָאװער טימ ןעט

 רעד ןיא ןוא ןחָאפ עטיור עגידנרעטַאלפ ַא יז טלַאה ּפָאק רהיא רעביא ךיוה

 .רעולָאװער ַא יז טלַאה דנַאה רערעדנַא

 ,סנעקלָאװ ערַאס טימ טקעדעב ,רעטלַאק ַא ,רערַאס א זיא לעמיה רעד

 ...רעגיטולב ךָאנ ,רעטיור ךָאנ בָא טגָאלש םהיא רעטנוא ןהָאפ יד ןוא

 ,ןעדַאקירַאב יד וצ רעצלעה ןוא רענייטש טּפעלש סָאװ ,ןעטנוא םלוע רעד

 "! ןעמוק דֿלַאב ןעלעוו ןעקַאזָאק יד ,רעכיג ,רעכיג, : טרעדליּפ ןוא טיירש

 םינ ,ןעדיא :;ןעדַאקירַאב יד ייב ָאד טײברַא םלוע רענעדעישרעפ ַא

 } רהֶאי ףלע - ןהעצ ןופ רעטלע טינ ,ךעלגניא ןוא ,רהָאי גיצרעפ ןופ רענניא

 ,עקרַאטש ,עכילטסירק יא ,עשידיא יא ,םירוחב ןוא ,עכיילב ,עכַאװש ,ךעלדיימ

 ייז ,טגערעגפיוא ןענייז רעבָא עלַא ייז ,ךלימ ןוא טולב רע'םינּפ טימ ,עדנוזעג

 ַא טנערב רעצרעה סנעמעלַא ערעייז ןיא ,רעביפ ַא ןיא יו ןעטייברַא עלא

 טייז ,געט עכילטע עטצעל יד ןעבָאה סָאװ ,ןעקַאזָאק ןוא יײצילַאּפ רעד וצ סָאה

 ןעיורפ ,רענעמ טעליוקעג ןוא ןעטכַאשעג ,ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה קיירטס רעד

 ...להָאצ ַא ןהֶא רעדניק ןוא

 וצ ךיז ןערַאטס ,"דנוב םעניילק,, םוצ ןעגנַאפעב סָאװ ,ךעלנניא עגנוי יד

 טינ רענייטש ןעּפעלש : רענעמ ענעסקַאװרע יד יו רעניסיילפ ךָאנ ןעטיײברַא

 ןענהיה יד יו .עדַאקירַאָה רעד וצ רעצעלק עצנַאג ןעּפעלש ,תוחכ ערעייז ְךָאנ
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 יד וצ ןעיירש ייז ןוא ,"דנוב םעניילק, םעד ןופ רעדניק יד ,ייז ןעטיײברַא

 ,רעכיג ,רעכיג ,ונ, : ןעמיטש עשרעדניק ,ענרעבליז ערעייז טימ ענעסקַאוװרע

 "! רעגידעבעל ,יעווישז

 טציא ןוא ןעגָאװ ַא "טעּפַאצדָאּפ , ייז ןעבָאה ,סַאג קע ן'םיוא טרָאד

 טימ רעביא םהיא ןערהעק ,עדַאקירַאב םוצ "ַאררוה , א טימ םהיא ייז ןעּפעלש

 רעד טימ רעטנורַא ! ןעקַאזָאק יד טימ רעטנורַא, : ןעיירש ןוא ףױרַא רעדער יד

 *! טייהיירפ יד לָאז ןעבעל ! גנושרעהטסבלעז

 ,עניילק יד יא ,עסיורג יד יא --- עלַא רעטנוא ןעּפַאכ יירשעג ןעזעיד ןוא

 ...רענעמ יד יא ,ןעיורפ יד יא

 יד רעכעה ףיוא טביוה עדַאקירַאב רעד ףיוא ?עדיימ עשידיא סָאד ןוא

 -וצ סָאװ ,לוק םענרעבליז ןעגידעכליה א טימ סיוא טיירש ןוא ןהָאפ עטיור

 : סַאג רעשידיא רעטעענשרעפ ,רעסייוו רעד רעביא טייוו ,טייוו ךיז טגָארט

 *! "דנוב , רעד לָאז ןעבעל ןוא,

 ענינייא ןוא ,גנורעטסייגעב טימ עלַא רעטנוא ןעּפַאכ -- "! ַאררוח,

 .ןעטעלָאטסיּפ ןופ ןעטפול רעד ןיא סיוא ןעסיש

 עֶלַא ןענייז סָאג רעשידיא ,רעטעענשרעפ ,רעסייוו רעד ףיוא רעזייה יד

 -ָארשוצ ןעהעטש רעטסנעפ עטכַאמענוצ יד ןעבעל .גינעוועניא ןופ ןעסָאלשענוצ

 ,ןעמ ןעק רע'םינּפ ערעייז ףיוא ןוא ןעקילב ערעטסניפ טימ רענעמ ,ןעיורפ ענעק

 ? ןייז טציא טעוװ סָאװ ? ןייז טציא טעוװ סָאװ : ןעזעל ,ךיז טכַאד

 ןעשיור רעטייוו ַא יוװ ,לעמוט רעטייוו ַא ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא

 ,..םֹורַא יירשעג ַא ףיוא ךיז טביוה --- "! ןעמוק ייז ,, ...לַאפ-רעסַאוו ַא ןופ

 ,רעטגערעגפיוא ןערעוו רהיא םורַא ןוא עדַאקיראב רעד ףיוא עלַא ןוא

 ,רעגנערטש ןוא רערעטסניפ ןערעוו רע'םינּפ יד ףיוא סענימ יד .רעזעוורענ

 רערעדעי ןוא טייקנעסָאלשטנע רעטלעפייווצרעפ ןימ ַא טימ ןעקוק ןעגיוא יד

 ..טעלָאטסיּפ ןייז ןעטכַארטעב וצ ןָא טביוה

 ,רעטנהענ ןוא רעטנהענ ץלַא ךיז טרעה לעמוט רעד

 ןהָאפ רעטיור רעד טימ עדַאקירַאב רעד ףיוא ?עדיימ עשידיא סָאד ןוא

 : לוק ןעגנוי רחיא ןיא ןעגנילק ןערהערט ןוא ,סיוא טיירש

 ןיא יז תעב ,רעטסעווש עטסנניא ןיימ ןעסָאשרעד ןעטכענ ןעבָאה יז,

 יז ..,סַאנ ן'פיוא טקוקעגסיורַא טָאה ןוא רעטסנעפ םייב בוטש ןיא ןענַאטשעג

 לכל ...ןעקיירטס ריס ?ייוו ,רעזייה ערעזנוא ןיא ןעסישרעד עלַא זנוא ןעלעוו



 581 ןירבָאק ןָאעל

 טימ ןעבעל רעזנוא ןענידייהטרעפ ןענעק רימ זַא ,ןעזייוו ייז רימָאל תוחּפה

 "! דנעה יד ןיא רהעוועג

 -נָאלב ַא סיוא טיירש --- "! ןעקאזָאק ןופ גנורעינער רעד טימ רעטנורַא

 ןיא רעװלַאװער א טימ גידנעכָאפ ,ףלעווצ-ףלע רהָאי ַא ןופ עלעגניא רעד

 .ןעטפול

 ךיש ענעסירוצ טימ ,לעקער ןענידרעמוז ,ןעצרוק ַא ןיא ךיז טהעטש רע

 רעננַאל ,רערענָאמ רעד ןוא ,טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז טהעטש ,עענש םעד ףיוא

 טלעק ןופ ,טייקיולב ַא טימ ,טיור ןענייז ןערעיוא עסיורג יד ןוא רענייז םינּפ

 טימ ןענערב ,עדַאקירַאב יד ףיוא ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא עיולב עסיורג ענייז ןוא

 | ...גנורעטסיינעב

 -רעב רעצרַאוװש ַא טימ ,טלא 40 רהָאי ַא ,רעטײברַא ןַא גיטנעק ,דיא ַא

 ,רעפּפמוד ַא טימ טגָאז ןוא םהיא וצ וצ טהעג ,םינּפ ןערעטסניפ א טימ ןוא ,לעד

 : עמיטש רעטקיטשרעפ

 םעד רעהַא בעינ ןוא ..,ןעלהיקרעפ ךיז טסעוו וד ,עקרעטלַא ,םייהא העג

 "! רעולָאװער

 ןיא סורדרעפ טימ טנָאז ןוא טגידיילעב ןָא םהיא טקוק עלעגניא רעד

 : לוק ןעשרעדניק ןייז

 ןוילת ַא ץַאזָאק א ןעסיש ןוא .,.וד יו ,"טסידנוב, ַאזַא ןיב ךיא ,עטַאט,

 "!וד יו טוג ױזַא ןענעק ךיוא ךיא ?עוו

 טגידיילעב ךיוא ךיִז ןעלהיפ ,ייברעד ןעהעטש סָאװ ,ךעלגניא ערעדנַא יד

 | : ןעמרַאיל וצ ןָא ןעביוה ןוא

 ףיז ןענעק רימ זַא ,ןהעז טעוװ רהיא ןוא ןערעװלָאװער רונ זנוא טיג

 "! עסיורג ,רהיא יו ,רעסעכ ךָאנ ןעוועליצ

 ןעטַאט ןייז וצ עקרעטלַא טיירש --- "דנוב םעניילק, ןופ ,רימ טינ ןעוו,

 -ירַאב רעד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ טינ לָאמנייק ,עסיורג ,רהיא טלָאװ , --

 "!עדַאק

 ןערעכייוי ַא טימ עטַאט ןייז םחיא טגָאז --- "עקרעטלַא ,םייחא העג

 ,"ןעכוז ךיד טעוו עמַאמ יד , --- לוק

 *! עטַאט ,ןעכוז ךיוא ךיד טעוו יז,

 עטַאט ס'עקרעטלַא טגָאז -- "! וינענהוז ,דיחידןב א רהיא ייב טזיב וד,

 "! וינענהוז ,הענ, -- םינַּפ סָאד םהיא טעלג ןוא ךייוו רהעז ןיוש
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 : טרעפטנע ןוא שי'בנג טנַאל עקרעטלא

 "! ןעמַאמ רעד ייב דיחידןב ַא ךיוא טזיב וד ,עטַאט,

 -סניפ יד טימ ענעסקַאװרע יד ,ךיז ןעכַאלוצ ןעקרעטלַא םורַא רעדניק יד

 ם'עקרעטלַא ןערעהרעד ,ןעטעלָאטסיּפ ערעייז ןעפורּפ סָאװ ,רע'םינּפ רעט

 .טינ טלעביימש עטַאט ס'עקרעטלַא רונ .עכיימש ַא ךיוא ןעוהט ןוא רעפטנע

 : ן'עקרעטלַא וצ ?יטש טגָאז רע ןוא רערעטסניפ ךָאנ טרעוו שינּפ ןייז

 לעװ ,ןעביילב ָאד טסעוו וד זַא ,ט'ןשקע'עגנייא יױזַא טינ ייז ,עקרעטלַא,

 יו ןעטײברַא טינ רימ ייב טעוװ דנַאה יד ןוא ריד ןעגעוו ןעטכַארט ןעזומ ךיא

 | "! זיא גירעהעג

 טרעפטנע "! רימ ףיוא רונ ךיז זָאלרעּפ ,עטַאט ,ארומ טינ רונ בָאה ,

 .עקרעטְלַא טייהנעסָאלשטנע טיט םהיא

 עדנעמוקנָא יד ןופ רעדליּפעג סָאד רָאלק ךיז טרעהרעד טיוצ רעזעיד ןיא

 ...דרעפ ערעייז ףיוא ןעקַאזָאק

 -- ןעטייז עלַא ןופ ןעיירש וצ ןֶא ןעמ טביוה --- *! ָאד ןענייז ייז,

 "! םירבח ,גיהטומ,

 עטַאט ס'עקרעטלַא ,עדַאקירַאב רעד ףיוא ןעכירק וצ ןָא טביוה םלוע רעד

 רע ןוא ,ןעגיוא עסיורג עיולב יד ךיז ןענערבוצ ןייֿלַא ן'עקרעטלַא ייב ןוא .ךיוא

 ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ךיז טלעטש ,לרעּפרעק ןערעגָאמ ןייז טימ סיוא ךיז טהיצ

 ,עדַאקירַאב רעד רעביא ,ןיהַא ןעקוק וצ ךיז טערַאטס ןוא לעּפעק סָאד טסייררעפ

 יד :םינ רעבָא ייז טהעז רע ..;ךיז ןעניפעג ,ןעקַאזָאק יד ,םינוילת יד ואוו

 ןעלעטשרעפ רהיא ףיוא ןעיורפ יד טימ רענעמ יד ןוא ךיוה וצ זיא עדַאקירַאב

 ייורג ַא טינ ךיוא ,עקרעטלַא ,רע זיא סָאװ רַאפ ...סעציילּפ ערעייז טימ סעלַא

 סָאװראפ ! טיירטש ןיא עֶלַא ייז טימ ןענַאטשעג ךיוא רע טלָאװ ןַאד ?רעס

 םעניילק,, ןופ ,ייז ? עדַאקירַאב יד ףיוא "דנוב םעניילק, םעד טינ ןעמ טזָאֿל

 ...! ןעסיורג םעד ןופ ענעי יו ןעסיש טוג ױזַא ךיוא ךָאד ןענעק ,"דנוב

 עדַאקירַאב רעד ףיוא "! יָאלדל-לַאד , רעזלעה רעטרעדנוה ןופ יירשעג ַא

 םהיא ןעבעל ךעלגניא עגירעביא יד טימ רע ןוא ,ןעקנַאדעג ענייז רעביא טסייר

 "טייוו ןוא ,ןעמיטש עשרעדניק ערעייז טימ יירשעג ןעזעיד רעטנוא ןעּפַאכ

 רעייז ךיז טגָארטוצ סָאג רעשידיא רעטעענשרעפ ,רעסייוו רעד רעביא טייוו

 סָאװ ,ןעשנעמ יד ןופ ןעמרַאיל םעד ןיא ןעקנורטרעד טרעוו סָאװ ,"! יַאל-לָאד

 ,סָאג קע רעדנַא םעד ףיוא עדָאקירָאב רעֶטייווְצ ַא ףיוא ןעטיירטש
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 ..ךַא-ַארט : רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא ,סָאש ןייא ךיז טרעהרעד םיצולּפ ןוא

 ןעסיש םעד טימ ןעמ טרעפטנע עדַאקירַאב רעד ןופ ...! ךַאדַא-ַארט ...ךַא-ַארט

 יד טימ רעטנורַא , : ןעיירשעג עטנערענפיוא טימ טיילגעב ,ןעטעלָאטסיּפ ןופ

 "! גנורעיגער רעשירעגיוזטולב רעד טימ רעטנורַא ! רעדרעמ

 רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןערעו ךעלגניא ענירעביא יד טימ עקרעטלַא

 ןעקוק ,רעזלעה יד סיוא ןעהיצ ,סיפ ערעייז ףיוא רעטנוא ןעגנירּפש ,זעוורענ

 יד םימ רעטנורַא; :עסיורג יד טימ ןעיירש ןוא עדַאקירַאבכ רעד ףיוא

 *! רעדרעמ

 רעד טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא עדַאקירַאב רעד ףיוא ןַאמ א ךיז טָאה טָא

 ךיז ןעגָאלש רעגניפ יד ךרוד ,טיור טרעוו דנַאה יד ; ןערעטש ן'רַאפ דנַאה
 ענייז סיוא טעריצש ,דיירק יו ,ךיילב טרעוו ןַאמ רעד .,.סנעּפָארט עטיור ךרוד

 ערעדנַא יד טימ עקרעטלַא ...עדַאקירַאב רעד ןופ ןעפיול טמהענ ןוא ןעגיוא

 יד טלַאה ,בֶא טינ ךיז טלעטש ןַאמ רעד רעבָא ; םהיא וצ וצ ןעפיול רעדניק

 ןעסייו םעד ףיוא רעביא טזָאל ןוא טפיול ,ןערעטש ן'פיוא דנַאה עניטולב

 ןעהעטש סָאװ ,רעזייה עטרַאּפשרעּפ יד ןיא ןעיורפ יד ...ןעקעלפ עטיור עענש

 רעגיטולב רעד טימ ןַאמ םעד ןעהעזרעד ייז זַא ,רעטסנעפ יד ייב ענעקַארשוצ

 יד ןופ ןעיירשעג עשירעטסיה טימ בא ייז ןעפיול ,ןערעטש ן'פיוא דנַאה

 ...ן'שלח ערעדנַא ןוא ,רעטסנעפ

 ...עדַאקירַאב רעד ןופ רעטרעפ ַא ,רעטירד ַא ,רעטייווצ ַא טפיול טָא .ןוא

 טימ עדַאקירַאב רעד ןופ בָארַא טפיול ,םינּפ ןעטניטולברעפ א טימ ,לעדיימ ַא

 ,טלַאפ ,עינק יד רעטנוא רחיא ייב ךיז ןעניוב ,גידנעפיול ,ןוא ןעניוא עטשימוצ

 יז זיב ,רעטייוו טפיול ןוא ןעטפערק עטצעל יד טימ ףיוא רעדעיוװ ךיז טביוה

 ...ןענעיל טביילב ןוא ץכערק ןעטקיטשרעפ ַא טימ לַאפ ַא טוהט

 רעד ,רעטיור ,טיור טרעוו סָאג רעשידיא רעד ףיוא עענש רעסייוו רעד

 רעדנַא רעד ףיוא עדַאקירַאב רענעי ןופ .,,רעכילקערש טרעוו ,טסקַאו לעמוט

 ןוא רע'םינּפ סָאה ןופ עטמירקוצ טימ ןעשנעמ עטנערעגפיוא ןעפיול סָאנ קע

 טימ ןוא סנעזייא טימ ,ןערעװלָאװער טימ ןעפיול ,ןעגיוא עגידנענערב טימ

 ,עדַאקירַאב רעד ףיוא ןעטיירטש סָאװ ,יד ןעפלעה וצ ,דנעה יד ןיא רענייטש

 ...רעייפ ןעטימ ןיא טהעטש ןהָאּפ רעטיור רעד טימ ?עדיימ עשידיא סָאד ואוו

 ןעלאמ ןוא ןעפיול ןעגעקטנַא ייז טרָאד ןופ ןוא עדַאקירַאב רעד ףיוא ןעכירק ייז

 רעפּפמעק יד ןופ יירשעג רעד ...רעטיירטש עטע'גרה'רעד ןוא עטעדנואוורעפ



 ןעשנעמ ןוא טייצ 884

 ןעשטסיווס םעד טימ ,עטעדנואוורעפ יד ןופ ןעצכערק יד טימ טשימוצ טרעוו

 ...רעהפיוא ןהָא דנַאנַאכָאנ טציא ןעסיש סָאװ ,ןעקַאזָאק יד ןופ ןעליוק יד ןופ

 רעגיזָאד רעד טָא ןופ ןעגנילק ַא טימ ןערעטיצ רעזייה יד ןופ רעטסנעפ יד

 -רעפ א יװ ,ןעשנעמ ןעלַאפ עדַאקירַאב רעד ףיוא טרָאד ןוא ָאד ...יירעפיש

 ןעטיירטש ןעשנעמ יד ןוא ...סיפ יד טקַאהעגרעטנוא ייז טלָאװ דנַאה ענעגרָאב
 טכַאד סע ,טייקגיקענטרַאה רהעמ ןוא רהעמ טימ ןעטיירטש ,רעטייוו טרָאד

 ...עדַאקירַאב רעד ףיוא ןעברַאטש וצ ןעסָאלשעב ןענָאה עֶלַא ייז זַא ,ךיז

 רעד ףיוא ןעגיוא עגידנענערב טימ טקוק ,רעכיילב ַא טהעטש עקרעטלַא

 טלעּפַאצ עלעצרעה ןיילק ןייז ןוא טעלָאטסיּפ םעד דנַאה ןיא טקירד ,עדַאקירַאב

 ...םהיא ייב ךיז

 לוק ןעגידנרעטיצ ַא טימ רע טכַאמ --- "עדַאקירַאב יד ףיוא ךיוא טמוק,

 ןעהעטש רימ ןוא ,טרָאד ןענייז ייז ; עדנַאש ַא,, --- םהיא םורַא ךעלגניא יד וצ

 "! ןעקוק ןוא

 -נעיורפ ַא ןופ ןעפור רעטלעפייווצרעפ ַא ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא

 "! לארשי ! עקרעטלַא , : רעמיצ

 ַא ,ןעמַאמ ןייז טהעז רע ; םוא ךיז טקוק ; לעּפַאצ ַא ךיז טוהט עקרעטלַא

 ,ןעגיוא ענעקַארשוצ טימ ,דנעה ענעכָארברעפ טימ ,ענעדיא עכיילב ,עכיוה

 ...ןעטַאט ןייז ןוא םהיא גידנעפור ןוא רעהַא גידנעפיול

 וצ ןהעג רע לָאז יצ : ןָאהט לָאז רע סָאװ ,טכַארט ,טשימוצ טרעוו רע

 ,עדַאקירַאב רזד ףיוא ןעליוק טימ ןענעגער וצ ןָא טביוה םיצולּפ ...ןיינ יצ ,רהיא

 ַא ןוא ,ןעשטסיווס ןוא ןעפייפ ןעכילקערש ַא טימ טכליחרעפ טרעוו טפו? יד

 רענייא ןעפיול ןוא עדַאקירַאב רעד ןופ קירוצ ףרָאװ ַא ךיז ןעוהט ןעשנעמ ?ייהט |

 ,עטעדנואוורעפ ןוא עטיוט ןופ סרעּפרעק יד רעביא ,ןערעדנַא ן'רעביא

 -עטש ,לוק ןעגירעזייה ַא טימ עטַאט ס'עקרעטלַא טיירש -- "! טהעטש ,

 -- ןהֶאפ רעטיור רעד טימ ?עדיימ םעד ןעבעל רעטלוש וצ רעטלוש נידנעה

 | "! טינ טפיולטנַא ,טהעטש

 ףיוא ןעכירק וצ ןָא טביוה ןוא עקרעטלַא רעטנוא טּפַאכ -- "! טהעטש ,

 ...עדַאקירַאב יד

 ,ןעמַאמ ןייז ןופ ןעפור ןעטלעפייווצרעפ םעד רע טרעה --- "! עקרעטלַא,

 יד ףױא רעטייו ןוא רעטייו טכירק ןוא בא טינ רעבָא ךיז טלעטש רע

 .יעדַאקירַאב
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 ...דרעפ ערעייז טימ ןעקַאזָאק יד טהעז רע ...ןעביוא ןיוש רע זיא טָא ןוא
 ,.,טעלָאטסיּפ ןייז טימ ייז ףיוא ןעסיש וצ ןָא טביוה ןוא

 ןוא םהיא וצ רע טיירש --- "! רעטנורַא, : םהיא טהעזרעד עטַאט ןייז

 טלַאה סָאװ ,?עדיימ סָאד סיוא טיירש טייצ רעזעיד ןיא ...ןעפיול םהיא וצ ליוו
 ענעסַאשעגרעטנוא ןַא יו ,טלַאפ ןוא "! ןעסָאשרעד ןיב ךיא, : ןהָאפ עטיור יד

 עצנַאג יד טָאה סָאװ ,עטַאט ס'עקרעטלַא .גיוא רעטגיטולברעפ ַא טימ ,ביוט
 וצ רעביא יז טיג ןוא דנעה יד ףיוא יז טּפַאכ ,רהיא ןעבענ ןעטירטשעג םייצ
 ןיױֿלַא עקרעטלַא ןוא ,עדַאקירַאב רעד ןופ קעװַא יז ןעגָארט סָאװ ,ערעדנַא
 ןערעגָאמ ןייז טימ רהיא ןיא ןייא ךיז טלעקיוו ,ןהָאפ עטיור יד ּפַאכ ַא טוחט
 דנאה ןייז רחיא ןופ סױרַא טקעטש ,תילט ַא ןיא דיא רעמורפ ַא יו ,לרעּפרעק
 ןוא (! רעדניק ,טהעטש) "! ַאטַאיבער ,יִאטס, : טיירש ,טעלָאטסיּפ םעד טימ
 ...טסיש

 ; ןערעטש ןיא טינש ןעפרַאש ַא עקרעטלַא טלהיפרעד לָאמנייא טימ ןוא
 -סניפ םהיא טרעוו ןעגיוא יד ןיא ,ןעגנילק וצ ןֵא םהיא טביוה ןערעיוא יד ןיא
 ןייא טלאפ םהיא רעטנוא עדַאקירַאב יד זַא ,םהיא ךיז טכַאד סע ןוא ...רעט
 -ניפ עטכידעג ַא סעּפע ןיא רעטנורַא ,רעטנורַא ךיוה רעד ןופ טחילפ רע ןוא
 ןיא טלעקיוועגנייא ,טלַאפ ןוא סיוא רע טיירש --- "! עטַאט ,יוא, ...שינרעטס

 ...ןהָאפ רעטיור רעד

 -- "!וינענהוז ,עקרעטלַא ,עקרעטלַא , : םהיא וצ וצ טפיול עטַאט רעד
 ,טלעפייווצרעפ רע טיירש

 ,ּפַאכ א םהיא רע טוחט ,לעדנרעטש ןייז ףיוא טולב סָאד ןהעזרעד ןוא
 ןעפיול ךיז טזָאל ןוא ,ןהָאּפ רעטיור רעד ןיא טלעקיוועגנייא טגעיל רע יו ױזַא

 רעד רעביא עדַאקירַאב רעד ןופ גנולפייווצרעפ ןופ ענושמ בלַאה ,םהיא טימ
 טקעלפעב ןעצנַאג ןיא טציא זיא סָאװ ,סָאנ רעשידיא רעטעענשרעפ ,רעסייוו
 ...ןעקעלפ עטיור טימ

 ס'עקרעטלַא ןופ ?וק ןעגיד'תונמחר םעד ןעמ טרעה רעטייוו טרָאד ןוא
 "| ? רהיא טייז ואוו ,לארשי ,עקרעטלַא , : טפור סָאװ ,ןעמַאמ

 .1905 ,ילוי



 רענירג ַא רָאג ךָאנ
 יי יי עוו

 ייב ןוא ַאקירעמַא ןיא ןעכָאװ ףניפ ןעצנַאג ןיא .רענירג ַא ךָאנ ןיב ךיא .

 ,דנַאלסור ןופ םישדח יירד ַא

 רעד ןיא בָאה ךיא ואוו ,עלעטדעטש ןיילק שיווטיל ַא ןופ ךיא םוק ןעמוק

 רַאפ עמרוט ןיא ןעוועג טרַאּפשרעּפ טינ ןיב ךיא זַא ,טסייװ סָאד ,טייצ רעיירפ

 -ַאיצקעל ןעבענ טימ : ןעכַאז ייווצ טימ טניטפעשעב ךיז ,םיאטח-עשיטסידנוב

 יד גיטכיר "טעַאינַאלקס , ןעמ יװ ,ןעסיוו ןעלָאז ייז ,רעדניק עשידיא ןענ

 -ןָאּפסערָאק ןעביירש טימ ןוא "ַאברָאב , ןוא "ַאדָאבָאװס , : רעטרעוו עגיטיונ

 ...ןעגנוטייצ עשידיא רַאפ סעיצנעד

 -ערעג בָאה ךיא סָאװ עלַאמ רָאנ ...טנעכערעג ךיא בָאה קרָאי וינ ןיא

 ןעשנעמ יד ןוא ןעבעל סָאד טלעטשעגרָאפ ךיז ךיא בָאה ױזַא טינ ...טנעב

 ...} קרָאי וינ ןיא

 ךיא הענ ,קרָאי וינ ןיא ןיב ךיא טניז : ןענָאז תמא םעד ךייא לע ךיא

 ...ןעגיוא עטעשטוּפעגסױא טימ ,טעקשמורדוצ ןעצנַאגניא ,רעטהערדוצ ַא םורַא

 ,העז ךיא ..,רימ ךיז טכַאד ,םורַא ךיז ךיא הערד זיירק ןעט'פושכ'רעפ ַא ןיא

 ,רעה ךיא ,טלעדניווש ןעגיוא יד רַאפ ןוא ,קוק ךיא .ןעלסקַא יד טימ קירד ןוא

 ,..טגנילק ןוא טכליה ןערעיוא יד ןיא ןוא

 "םַארט ןעפיול ,ןעּפָאס ןוא ןעשנעמ ןעפיול ןעטייז עֶלַא ןיא ןוא עּלַא ןופ

 | ...ןעּפָאס ןוא ןעייוו -

 ןעביוא ןעשזושז ןוא ןעשזדוחה ַא טימ ךיז ןענָארט ןעשנעמ טימ סענַאגַאװ

 ךיז ןעגָארט ןעשנעמ טימ סענָאגַאװ ,רעזייה עכיוה יד רעביא ,ןעטפול רעד ןיא

 ַא ,ןעמרַאיל ַא .,,דרע רעד רעביא ןעטנוא רעדליּפעג ןוא טעּפמיא ןַא טימ

 ,ןעטניה ןופ ןוא טנערָאפ ןופ ,ןעטנוא ןופ ןוא ןעביוא ןופ לעמוט ַא ,ןעיירש

 ...ךיז טלעסיירט דרע עצנַאג יד ,ךיז ןעטלַאּפש ןעלמיה עלַא ,ךיז טכַאד סע זַא

 ןוא ןעגידעכָאק ןעגיזָאד םעד ןיא ביוט טינ ןעשנעמ ןערעוו יוװ ,דלאווג

 טימ עֶלַא ייז ןעפיול סָאװ 4 עלַא ייז ןערעדליּפ סָאװ ..,! םונהיג ןענידעיירש
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 םעד ןיא ױזַא ייז טגָאי סָאװ ,דלַאװג ? ייז טביירט סָאװ ? טעּפמיא ַאזַא

 .1 ? םענַאגילוח ןוא ןעקַאזָאק ןייק ָאטינ ןענייז סע ואוו ,דנַאל ןעיירפ

 רהָאי עכילטע ָאד ןיוש זיא סָאװ ,סירָאמ רעדורב ןיימ רימ טרעפטנע

 : יקנעי ןעצנַאג ַא רַאפ ךיז טלַאה ןוא

 ערעייז ןיא ,ןעטפעשעג ערעייז ןיא ? ןעפיול ייז ואוו טסייה סָאװ ---

 ...! לרעדורב ,דלעג זיא טייצ ,אקירעמַא ןיא "ינָאמ זיא םייט, ...ןעקירבַאפ

 טנלָאפרעפ ,סע טסייה ,ָאד ...! טרעפטנערעפ זיא אישק ןיימ ,אצוי ןוא

 ,..רַאלָאדה םיכלמה יכלמ ךלמ םעד ןופ קַאזָאק רעדליוו ַא ןעשנעמ יד ךיוא

 ןעגיזָאד םעד רַאפ ךיז ןעמירק ןוא ךיז ןעקוב ,ךיז ןעניוב ייז יו ןוא

 ןעגניז ייז תולעּפתה רעמורפ ןוא דובכה תארי ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ,קַאזָאק

 ,דלַאוװג ...! ךלמ ןעשינַאקירעמַא םעד וצ "םיכלמל העושת ןתונה , םעד עלַא ָאד

 ,טָאה רענַאקירעמַא ןַא סָאװ ,דובכ םעד ...לזמ ןעבָאה ךיוא ןעזומ ןעקַאזָאק

 ,..| טָאה עלעטדעטש ןיילק ןיימ ןיא קַאזָאק א סָאװ ,דובכ-םוא םעד ןוא

 ...| עלעטדעטש ןיילק ןיימ ,יוא

 ןעבָאה עלַא ...עלעטדעטש ןיילק ןיימ טינ טָאה ָאד יו רעזייה ענױזַא

 סָאד יווװ סנייא ,סעדייבעג עטרעּפמולענמוא ,עכיוה ,עסיורג : םינּפ ןייא ייז

 רעזייה יד ןוא ...טדעטש עשיסור עסיורג יד ןיא סעמרוט יד יו ,ערעדנַא

 -ענסיוא ,עטלַאק : ןעטאנקעגסיוא גיוט ןייא ןופ יוװ ךיוא ,ךיז טכַאד ,ןענייז

 רעשימייה רעד ןהָא ,רע'םינּפ יד ףיוא טייקסטוג רעשימייה רעד ןהָא ,עטנעכער

 ,..רעצרעה יד ףיוא טייקמערַאװ

 יד ְךֶאֹנ שינעקנעב עפעיט ַאזַא ,שינעקנעב אזַא ךיז טלהיפ סע ןוא

 ןעשימייה םעד ךָאנ ,םייח רעד ןיא ךעלזייה עניטכיצ ,עגיטכיל ,עקנ ניילק

 ...ךעלזייה ענעי ןיא ןעשנעמ ןעמערַאװ

 ןיהַא ךיא טלָאװ ,טַאהעג ןעלגעילפ טלָאװ ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא

 ..,עלעטדעטש ןיילק םערַאװ ןיימ ןיא ,ןיהַא .ןעגיולפעגקירוצ

 ; סירָאמ רעדורב ןיימ רימ ןופ טכַאל

 ,סענַאנילוח יד וצ ,ןעקַאזָאק יד וצ : ןעגיולפעג וטסלָאװ ןיהואוו ---

 ,..? טולב ןעכייט ןיא ןעטראד ךיז ןעדָאב סָאװ
 ,ןשענעמ יד וצ ,סירָאמ ,ןעגיולפעגקירוצ ךיא טלָאװ ןעשנעמ יד וצ ---

 עטכאוורע יד וצ ; סענַאגילוח ןוא ןעקַאזָאק יד ןעגעג טרָאד ןעטיירטש סָאװ !

 רהָאי ראָאּפ עטצעל יד ךיז ןעבָאה סָאװ --- עלעטדעטש ןיילק ןיימ ןופ זעדיא
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 ,יֹוא ...! ןעדלעה יו ןעברַאטש וצ ןוא ןעשנעמ יװ ןעבעל וצ טנערעלעגסיוא

 סענעי ןופ רעבָא ,טולב ךילשנעמ ךס ַא ןעסָאגרעפ עקַאט טרעוו טרָאד ,סירָאמ

 ןופ טעװ "םייחה ץע , רעגיטכעמ רעד ,ןעבעל יינ ַא סױרַא טצָארּפש טולב

 -ָאה רעבָא ָאד ...רעבָא ָאד ...ןעסקאװסױרַא טולב ןעכילשנעמ ןעסייה םענעי

 סיווַא םהיא ןופ ןעסקַאו רעבירעד ,טולב גידוז ,סייה ַאזַא ןעשנעמ יד טינ ןעב

 ...המשנ ןהֶא ןוא ?היפעג ןהָא ,סרַאלָאד עטרױַאה יוװ ,רהעמ טינ

 טכַאמ --- !רענירג ַא רָאג ךָאנ יוװ ,ןרָאהנירג ַא יו טסדער וד --
 ,סירָאמ

 סָאד ,ָאד טרהירפ המשנ יד ...טלַאק רהעז ,סירָאמ ,טלַאק זיא ָאד --

 ןיב רהָאי ראָאּפ עטצעל יד -- גָאטהעװ טימ סױרַא רימ ייב טסייר --- ץרַאה

 ָאד טָאה ןענָאמ רעד ...ןעשנעמ ערעדנַא וצ ,ןעדיא ערעדנַא וצ טנהעוועג ךיא

 ...ןעגנולשרעפ ןעשנעמ םעד ןעצנאנניא ,ןעגנולשרעפ ןעשנעמ םעד

 ַא רַאמ ךיז טלַאה סָאװ ,סירָאמ רעדורב ןיימ ,רעדעיוו רימ וצ רע טכַאמ

 יו ,ןענירגסיוא ךיז לע ךיא זַא ,"ןרָאהנירנ, ַא ןיב ךיא זַא ,יקנעי ןעצנַאג

 ןעקוק שרעדנַא ץנַאג טלָאמעד ךיא לעוו --- סינערעהוצנָא וימ רע טיג --- רע

 ...אקירעמַא ןיא ןעבעל סָאד ןוא ןעשנעמ יד ףיוא

 ךיז לעװו ךיא ןעו :טכערעג עקַאט זיא רע זַא ,ןייז ךעליירג ןעק סע

 ךיא להיפ ..,! עלייוורעד ,יוא ...? עלייוורעד רעבָא ..,ךיא לעװ ,ןענירנסיוא

 ואוו ,ןעשנעמ עדמערפ ןעשיווצ ,טלעוו דמערפ ַא ןיא טעשזנַאלברעפ יו ךיז

 ץפיוא ןעגיואוועג ןוא ןעטסַאמעג ,טנעבערעגסיוא ,טלַאק ױזַא זיא סעלַא

 טהיצ ,טהיצ סע ןוא ךיז טקנעב סע ןוא ,ךיז טקנעב סע ןוא ,רַאלָאד ןוא טנעס

 ...1 עלעטדעטש ןיילק ןיימ ךָאנ יױזַא ךימ

 ,.! עלעטדעטש בעיל ןיימ ,ןיילק ןיימ ,יוא

 -מאזרעפ רעטייברַא עגיה יד וצ ןעמונעג לָאמ ראָאּפ ַא סירָאמ ךימ טָאה

 םעד רעסיוא ,סעּפע ךיוא ךָאנ ךיז טגעוװעב ָאד זַא ןהעז לָאז ךיא ,ןעגנול

 ,..ןעגָאמ

 ן'םיוא ןערָאװעג ןערָאװעג רעמערַאװ טינ זיא רימ ! עטכישעג עגיבלעז יד

 רעייז ןענעוו רעטיײברַא יד וצ טדערעג עקַאט טָאה רענדעד ַא ,תמא ..,ןעצרַאה

 יד ,עט'לזג'עג יד ןענייז ,ךעבענ ,ייז זַא טלהעצרעד ייז טָאה ,ענַאל ענידעגַאלק

 בא טינ ךיז רע טסע קרַאטש זַא ,טלהיפענ רעבָא ךיז טָאה סע ,עטעוװעכבַארעב

 -ניואוועג סיוא רחעמ סע טדער רע זַא ...! רענדער רעד ,םעד ןופ ץרַאה סָאד
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 ....ירשא טגָאז ,קַאמורפ ןייק טינ ,דיא ַא יוװ טָא ...ןעצרַאה םעד סיוא יו ,טייה

 יד טימ םהיא ןערידָאלּפַא ןוא ןערעה סָאװ ,לאקָאל ןיא רעטײברַא יד ןוא

 סיוא רהעמ ,ךיז טכַאד ,ךיוא סע ןעוהט ,רעזלעה יד ףיוא ךיז ןעסייר ןוא דנעה

 ןוא ...השודק ס'ןזח םעד ףיוא שודק טגנירּפש ,לשמל ,דיא ַא יו ,טייהניואוועג

 ,ןעקַאזָאק ןענאטשעג ןעטלָאװ ייז רעטניה ןעוו זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ

 ...ןעוועג טינ לַאקָאל ןיא ןעצנַאגניא רָאג ייז ןעטלָאװ ,עשיסור

 ייב זַא ,ךיא סייוו סָאד רעבָא .ןייז ןעק ? תועט ַא ךיא בָאה רשפא ןוא

 ,שרעדנַא טרעה ןעמ ןוא שרעדנַא ןעמ טדער עלעטדעטש ןיילק ןיא זנוא

 -ָאלּפַא סע ,דנעה יד טימ קרַאטש ױזַא טינ טרָאד ןעמ טרידָאלּפַא רשפא

 טינ טרָאד ךיז ןעמ טסייר רשפא ; רעצרעה יד קרַאטש טרָאד רעבָא ןעריד

 ...| תומשנ יד טרָאד רעבָא ךיז ןעסייר סע ,רעזלעה יד ףיוא ױזַא

 טקנעב סע יו ,תומשנ עמירַאװ ענעי ךָאנ רימ ךיז טקנעב סע יו ,דלַאװג

 ...| עלעטדעטש ןיילק ןיימ ןיא רעצרעה עגידלעּפַאצ ,עגנידוז ענעי ךָאנ רימ ךיז

 ,ןעגָאמ ןעסיורג ךילקערש םעד ןופ ,ןענַאד ןופ ןעפיױלטנַא ךיז טליוו רימ יו

 ץרַאה ןייז טימ ןעשנעמ םעד ןעגנולשרעפ ןוא ןעסערפענפיוא ָאד טָאה סָאװ

 ןעשנעמ םעד ,ןעשנעמ ןע צנ ַא ג םעד ןעגנולשרעפ טָאה סָאװ ,המשנ ןוא

 ...1 ןעצנַאנניא ,ןעצנַאנניא



 ןויסנ רעד

 ,טיוט ,ןעברַאטשעגבָא סעלַא ,רַאס ןוא טֿלַאק ,םורַא ןעוועג זיא טסיוו

 .עענש ןעסייוו םעד רעטנוא ןעבָארגעב ,טסָארפ ןעזייב םעד ןופ ןעגרָאװרעד

 טרַאװעג ןוא ןעטרָאג-טראטש ןיא עעלַא רעגיטייז א ןיא ןענַאטשעג זיא יז

 ,םהיא ףיוא

 ..ןעגיוצעגנָא םיכירכת עסייוו ןיא יװ ,טיוט ,סייוו ןעוועג זיא דרע יד

 -לָאװ ענעיילב ,ערַאס טימ ,טנעקלאוורעפ ,ט'הרוחש-הרמ-רעפ לעמיה רעד

 סעלַא ,רַאס ,טסיוװ ױזַא סעֶלַא ...ןעזעוו גידבעעל ַא ןופ סּפיּפ ןייק ..,סנעק

 .ייהמשנ רעד ּףיוא רהיא ייב יװ ,גירעיורט ױזַא ,טלַאק ױזַא

 -תונמחר יוזא טצכערקעג ,טלעפייווצרעפ יוזא טרעמָאיעג טָאה דניוו רעד

 רעד טינ טצכערק ןוא טרעמָאי סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רהיא ןוא ,גיד

 ...המשנ רהיא רונ ,דניוו

 רעגנעל סָאװ ןוא ,םהיא היוא טרַאװעג טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא יז ןוא

 -סיוא טָאה רעטסיוװ ץלַא ,רעגירעיורט ץְלַא ,טרַאװעג םהיא ףיוא טָאה יז

 -ארומ ץלַא ,דניוו רעד טרעמָאיעג טָאה רעכילקערש ץלַא ; םורַא סָאד טקוקעג

 .ייהמשנ רעגנוי רהיא ןיא טכליהעגבִא רע טָאה רעניד

 ** הא א

 טָאה רשפא : גנולפייווצרעפ ןוא גָאטהעװ טימ טכַארטעג טָאה יז ןוא

 ...ןעמוק טינ טעװ רע ןוא טנעקרעד םהיא טָאה ןעמ ןַא ,טסואוורעד ךיז רע

 ױזַא םהיא טָאה עכלעוו ,הלכ ןייז ,יז ,ןעבעגסיורא ךיוא יז רע טעװ ןַאד

 ...טבעילעג לעיפ יוזא ןוא טבעילעג ענושמ

 טציא זיא ןיילַא יז ! ןעבענעגסורַא ןיילַא יז רונ טלָאװ רע ןעוו ,ךַא

 "סױרַא ןיוש רעבָא ךָאד טָאה רע ! ןעברַאטש וצ וליפא ,םסעלַא ףיוא טיירג

 יײרַאנ ךָאד ןעק רע ...ן'השמ ןוא ןע'םייח ,ןעקלייב ןוא ןעקרימ ןעבעגעג
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 -- םיטש עטלעפייוצרעפ א המשנ רהיא ןיא טיירש --- ! "ךעלעמַאמ,

 ...ו הלכ ןייז ,רימ ךרוד ןוא ,רימ ךרוד ןוא ,לעיפ יוזא ךָאד סייוו רע ,ךעלעמַאמ,

 "...! ןערעוו ענושמ לעװ ךיא

 ...רעמָאי ַא טימ דניו רעטלַאק רעד רעטנוא טּפַאכ -- "! ןערעוו ענושמ , !

 ,רהיא רעביא : טעשטומענ ךיז טָאה ןוא רעטייוו טכַארטעג טָאה יז ןוא

 ןעלעוו ןוא ןעגנאנעג ןערָאלרעפ ןענייז ,עבעיל רעניניזטכייל רהיא רעכיא

 ןוא םירבח עטסטנעהַאנ ערהיא ,דניירפ עטסעב ערהיא ןהענ ןערָאלרעפ

 טָאה סָאו ,רהָאי רָאּפ עטצעל יד רַאפ טיײברַא עצנַאנ יד ,..סעט'רבח

 ...} דנורג וצ ןהעג טציא טעוװ ,ןָאיַאר םעד ןיא טולב לעיפ יוזא טסָאקענבָא

 טָאה ןוא לעטנַאמ רהיא רעטנוא רעולַאװער ַא טּפַאטעגנָא טָאה יז ןוא

 יו ,קרַאטש יו ,טבעילעג םהיא בָאה ךיא יו ,הֶא , : טלעפייווצרעפ טצכערקעג

 טָא ןוא ...! ןייֵלַא גנוגעוועב רעד ןופ ,ךיז טכַאד ,רהעמ לָאמ ךס א ,עגושמ

 -ץרַאװש ןייז ןופ טעדנעלברעפ ,ןעוועג יז זיא דנילב ...! ףָארטש ןייד זיא

 עגידרעייפ ענייז ןופ ,ןעגיוא עגידעכַאל ,עגולק ענייז ןופ ,ּפָאק ןעטזיורקעג

 -נענערב ענייז ןופ ןוא "הּפמַאק ןיא ,,ךיז ןעסייר ןענידוז ןייז ןופ ןוא סעקסַאל

 ... דנילב ,ןעוועג יז זיא דנילב ,"טייחיירפ , ןעגעוו רעטרעוו עגיד

 טימ דניוו רעדנעדיינש ,רעטלַאק רעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה -- ! "דנילב ,

 ...ןעמורב ןעניד'הזנור ַא

 ןעוו ,דנעבא םענעי ןעוועג זיא יז ךילקילג יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז ןוא

 ַא טנעקעג ןַאד םהיא טָאה יז ...יז טבעיל רע זא ,טרעלקרע רהיא טָאה רע

 ןא ,עט'רבח א ערהיא ייב ןעפָארטענ םהיא יז טָאה רעהירפ ...ןעכָאװ סקעז

 ןעדעי טעמכ ןיילַא רהיא וצ ןעמוקניירא רע טנעלפ םעדכָאנ ,ןירעטיײברַא

 ַא ןיא רע זַא ,ןַאד םהיא ןענעוו יז טָאה טסואוועג ןוא .טכַאנ-רעד-ףיוא

 פאק ןעטזיורקעג-ןהעש ַא ץוח ַא ...טדאטש רעד ןיא םישדח ייווצ ,רעסָאלש

 ַא ןופ המשנ עגידוז ,עסייה ַא ךָאנ רע טָאה ,ןעניוא ערַאק ,ענולק טימ

 ןומ קילג םעד רַאפ ךיז ןייז וצ בירקמ טיירג טונימ עדעי זיא סָאװ ,רעפּפמעק

 םעד טימ רעטּפמעק ןעסייה ןעזיד ןענעוו ןוא ..,רעדירב עדנעדייל ענייז

 עננוי יד ,יז טָאה ןעניוא עראק ,ענולק יד טימ ןוא ּפָאק ןעטזיורקעג-ןהעש

 רעד ייב קירבַאפ ןיא ט'מולח'עג ליטש ןַאד ןיוש עזָאר עגירהעי גיצנַאװצ

 -רעד ןיא רענעלעג ן'םיוא גידנעגעיל טכַאנ עטלַאק ,עליטש יד ןיא ,טײברַא

 ןעמונרעפ ,סעט'רבח ןוא םירבח עטנעהָאנ ןופ זיירק ןיא לָאמ ךס ַא ןוא ,םייה
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 םימ ּפָאק רעטזיורקעג ןייז טגעלפ, גנונעוועב רעד ןופ טייברא רעגיטכיוו טימ

 ױזַא ןעגיוא ערהיא רַאפ ןעמיװשפיורַא םיצולּפ ךיוא ןעניוא ערַאק .עגולק יד

 ןהעז וצ טינ םוא ,ןעגיוא יד ןעּכַאמוצ טנעלפ יז זא ,דנעצייר יוזא ,ןהעש

 ...ן'ַאשַאס ןעבעיל םעד ,ןיילַא םהיא רונ ,םענייק ,ךיז םורַא רהעמ םענייק

 םיז יוזא ,ךייוו ױזַא טרעטיצעג סעּפע םעד תעב טָאה ןעצראה רהיא ןיא ןוא

 ...גירעױרט-טרַאצ יוזא ,גירעיורט ױזַא ןוא

 .ןָאהטעג רעטיצ ַא טציא עזָאר טָאה ,דנעבא םענעי ףיוא ךיז טנַאמרעד ןוא

 עטשרע סָאד טָאה רע תעב ,דנעבא םענעי ןיא ןעוועג ןַאד יז זיא ךילקילנ ױזַא

 עבעיל עגידנענערב ןייז ןעסָאנעגסיױא רהיא רַאפ רעטרעוו עגידרעייפ טימ לָאמ

 ! רהיא וצ

 ןייז םימ טדערעגסיורא ,רעטרעוו ענייז ךיז יז טנהָאמרעד -- *! עזָאר

 ןעצרַאה רהיא ןיא טע'בנג'עגניירַא ךיז טָאה סָאװ ,לוק םענעטעמַאס ,ןעכייוו

 ךיא בָאה גנַאל ןערהָאי ,עזָאר, --- ןרעטיצ ןעצנַאנ ןיא טכַאמעג סע טָאה ןוא

 ןוא ןהעש ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,וד יו ,לעדיימ ַאזַא ןעפערט וצ ט'םולח'עגי

 ...עזָאר ,ןעבעל טינ ריד ןהֶָא ןעק ךיא ...וד יו ,"ךַאז, רעד ןעבעגרעביא יוזא

 ערעזנוא ןופ קילג םעד רַאפ יו ױזַא ,ריד רַאפ ןעברַאטש וצ טיירעב ןיב ךיא

 "! רעדירב עדנעדייל

 םעהטָא ןעסייה ןייז יז טלהיפ טציא ךָאנ זַא ,רהיא ךיז טכַאד טע ןוא

 ןיא ןוא ,עילַאט רהיא םורַא דנעה עמערַאװ ,עכייוו ענייז ,ןעקַאב ערהיא ףיוא

 טרעװ סע זַא ,טולב עגנוי ,עסייה סָאד ץעז ַא רהיא טוהט םינּפ ןיא ןוא ּפָאק

 ,..טלעק רערעטיב רעזיד ייב סייה רהיא

 ןענעװ ! ױמּפ , --- רעדיוש ַא טימ ּפַאכ ַא ךיז יז טוהט --- "! יופּפ ,

 ךיא ןומס םס ןייז ןעגעװ !סעקסַאל ענייז ןעגעװ !ךיא טכַארט סָאװ

 *! םס ןייז ןעגעוו ,ןעטכַארט

 ,סעקסַאל ענייז ןעגעוו יז טכַארט ,ןיילַא ךיז סיעכהלדוצ ףיוא יו ,ךָאד ןוא

 עטצעל יד טבעלעגכרוד םהיא טימ טָאה יז סָאװ ,טייצ עכילקילג יד ןענעוו

 ןופ רעדליב יד ךיז ןופ ןעביירטרעפ וצ טינ חכ ןייק טָאה יז .ןעבָאװ עכילטע

 .גידעבעל יוזא ,טלוב יוזא ןעגיוא ערהיא רַאפ ךיז ןעגָארט סָאװ ,קילג

 טָאה יז רעדייא ,העש רַאּפ ַא ...טשוקעג ןעטכענ ךָאנ םהיא יז טָאה טָא

 -ַאקָאװַארּפ טנענַא, ןא זיא ,ןתח רהיא ,ַאשַאס רהיא ,רע זַא ,טסואוורעד ךיז

 םהיא טָאה ...סעט'רבח ןוא םירבח רהיא ןעבעגעגסיױרַא סע טָאה רע זַא ,"רָאט
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 ,ףיקקילג יוזא ,ךילקילג יוזא םהיא ןעבענ ןעוועג זיא ןוא טזלַאהעג ןוא טשוקעג

 םהיא טימ טָאה יז סָאװ ,ךערּפשעג סָאד ףיוא רָאלק ךיז טנָאמרעד יז ןוא

 רהיא טימ ,עכילקילג ַאזַא םהיא ןעבענ ןעסעזעג זיא יז תעב ,טַאהעג ןעטכענ

 רהיא יז טרעה טציא ךָאנ זַא ,רהיא ךיז טכַאד סע ןוא ,זלַאה ןייז םורַא םערָא

 : םיטש עטגערעגפיוא

 םירבח ענייד ןעוו ,ךילקילג ױזַא ןייז וצ ,אשאס ,ןעכעברעפ ַא זיא סע,

 ןוא ..?עניר ןוא סָאלש רעטניה טרָאד רשמא ןעמ טעשטומ סעט'רבח ןוא

 ..שנעמ רעכאוש ַא ,שנעמ א רונ ןיב ךיא זַא ,ךיא ?היפ ריד ןעבענ ,ךָאד

 ןוא ,טרָאטעג טינ ,ךילקילג ןייז טרָאטעג טינ טציא בָאה ךיא ,אשַאס ,ַאשַאס

 ןַא ןיב זַא ,תמא  ..ךילקילג ױזַא ,ךילקילג ױזַא ךיא ןיב ריד ןעבענ ךָאד

 ףיוא ךיז טסנָאמרעד וד זַא ?וד ,ַאשַאס ,וד ןוא ?ַאה ,תמא ,עקטסיאָאגע

 ןייז וטסנעק ,לעגיר ןוא סָאלש רעטניה טרָאד ןעציז סָאװ ,ערעזנוא ענעי

 ? אה ,ךילקילג

 ןופ רונ טכַארט ךיא -- ץיה טימ רע טרעפטנע -- "!ןיינ ?ךיא,

 גנַאל ריד בָאה ךיא .,עלַא ייז ןענייז ןעסורט ! המקנ רעגיטולב ןופ ,המקנ

 "! טגָאזעג

 ןערעלקפיוא ןופ ןעלטימ ענױזַא ןיא זַא ,אשַאס ,רעבא ךָאד טסייוו וד

 ךרוד ןוא רוטַארעטיל ךרוד ןערעלקפיוא ןיא ןעביולנ רימ ...טינ רימ ןעביולג

 ".ןעניוא יד ןענעפע ןיילַא טעװ קלאפ סָאד זיב ,ןעלטימ ענױזַא ערעדנַא

 ןומ ןעמ !ָאװטסטָאידיא, -- רע טיירש -- '!ָאװטסטָאידיא

 ןעטסערג ןעגעג !עלא ןעגעג ןוא ןעדעי ןעגעג ןעלטימ עלַא טימ ןעפּפמעק

 ןיילא ךיא טָא ! קלָאפ ןופ אנוש םענעּפָא ןעדעי ןעגעג ! ןעטסנעלק ןענעג ןוא

 "אי !ןיילַא ךיא !ךָאװ עניטנייה ְךָאנ ?עיּפשייב םעד ןעזייוו לעוו

 -רעפ יז יא ,םהיא ןופ ןעטכענ סע נידנערעה יו ,טציא ךיז טנָאמרעד יז

 םהיא טָאה ןוא דנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה ,ןערָאװעג טרעטיצ

 : ןעטעב ןעמונעג

 רונ ,ןעגנערב טינ סע טעװ ןעצונ ןייק ...טינ סע והט ,עקנישַאס ,ןיינ,

 ןענעוו טינ דייר ,ךיד טעב ךיא ...ןעגנערבמוא טסיזמוא וטסעװ ןעבעל ןייד

 בעילוצ ןעגנערבמוא טינ וטסרָאט ןעבעל ןייד ...םעד ןעגעוו טינ טכַארט ,םעד

 ..."! טייקגיניילק ַא

 טיירש --- "! טייקגיניילק א זיא סָאד זַא ,ןעזייוועב רימ ןעמ לָאז ָאט,
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 טייז ...? ן'רַאכַאז טימ טנַאקעב טינ ךימ וטסכַאמ סָאװרַאמ --- ץיה טימ רע

 ...! טייקגיניילק יד טָא ןָאהט רימ טסלָאז וד זַא ריד ייב טעב ךיא זַא ןעכָאװ

 ...עשלַאפ ַא זיא קיטקַאט ןיימ זא ,ןעזיוועגפיוא עקַאט רימ רע טלָאװ רשפא

 "...ןעזייוואוצפיוא רימ בוח ןייז סע זיא רערהיפ סלַא

 ַא ןיא רע ;ן'רַאכַאז טימ ןענעקעב וצ ךיד טינ טכער ןייק בָאה ךיא;

 עטריבורּפעגסױא ןענעקעב רונ ןעמ ןעק םהיא טימ ...שנעמ רעגיטכיוו וצ

 ...ןעשנעמ

 ךיז טעב ךיא זַא, --- טגידיילעב סיוא רע טיירש -- "! הנעט עטלַא יד,

 גונעג טינ ךָאנ ןיב ךיא ,רימ טרעפטנע ,קורד ןיא טיײברַא ןעבעג רימ לָאז ןעמ

 ...םריבורּפעגסױא גונעג טינ ךיוא ךיא ןיב ן'רַאכַאז ןענעק וצ ,..טריבורּפעגסױא

 "...? ןעטיה רימ רַאפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ךיוא טסביולג וד ןוא

 -- ךילהערפ טכַאל ןוא םהיא יז טרעפטנע --- "טינ רָאג םע ביולג ךיא,

 ךיד ךיא טלָאװ ,ןעטיה ריד רַאפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןעקנעד טָאװ ךיא ןעוו,

 "? וטסדער סָאװ ,וינורַאנ ?טבעילעג ױזַא סעּפע

 "? ן'רַאכַאז טימ טנַאקעב טינ ףימ וטסכַאמ סָאװרַאפ טנייה ,

 ".טינ ליוו רע ?ייוו ,

 םהיא טימ ךיז ליװ ךיא .ןהעז םהיא ןעק ךיא ואוו ,רימ גָאז ָאט,

 "...ןענעקעב

 | *! טינ ךיוא ךיא ןעק סָאד

 רעבא .טינ ךיוא רימ ןילַא וטסביולג, --- ץיה טימ רע טיירש --- "ןַאד ,

 םינ רימ רהיא טָאה טסיזמוא זַא ,ןעזייו ןעמעלַא ףייא לעװ ךיא !טונג

 רַאפ ןעברַאטש ןעק ךיא יװ ,ןעזייוו ריד ךיא ?עװ ךָאנ ןענרָאמ ...טביױפנעג

 "..! ןעטוג א ...ךַאז עגילייה רעזנוא

 רע יװ ,ךיז טנַאמרעד עזָאר ןוא ,ןהעג ליוװ ןוא לעטיה ןייז טּפַאכ רע

 .יףֹוג םענעסירוצ ַא טימ ,רעטױט ַא טלעטשעגרָאפ םעד תעננ רהיא ךיז טָאה

 גידנעלסיירט ןוא ,גידנרעטיצ ןוא דנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא םהיא טָאה יז ןוא

 ייב ךיז ןעטעבעג ,טלעטשעגבָא םהיא יז טָאה ,רעּפרעק ןעצנאג ן'טימ ךיז

 ףוס םוצ ןוא ,טירש ַאזַא טוהט רע רעדייא ןערהעלקמורַא ,ןעטנַארטמורַא םהיא

 | ...טגָאזעג סערדַא ס'רַאכַאז םהיא יז טָאה

 רע טָאה זיומ ַא טימ ץַאק ַא יו ,טָאג : ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה עזָאר

 -רעד ךיז םעד ןעגעוו טָאה יז סָאװ סנ ַא ...! טלעיּפשעגמורַא רהיא טימ ךיז

 א
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 ן'רַאכַאז ןעסיוו טזָאלעג טָאה יז ...ן'רַאכַאז ןהעזעג טָאה רע רעדייא טסואוו

 טָאה ןיילַא םהיא ןוא ....עטכישעג עבילקערש עצנַאג יד ןענעוו ,םהיא ןענעוו

 ןעפערט רע טעװ ָאד זַא ,ןעטרָאנ ןיא רעהַא ןעמוק לָאז רע ,טנָאזעגנָא ךיוא יז

 ...ן רַאכַאז

 ןעמונעג טָאה ןוא עזולב ן'רעטנוא רעולָאװער םעד טלהיפרעד טָאה יז

 טרָאד רע טיג רשפא ...! ָאטינ זיא רע !ָאטינ זיא רע ,וינוטָאג , : ןעצכערק

 "סיורא רהיא ייב ךיז טָאה --- ! גידלוש ןיב ךיא ...! ? ןערעדנַא ןַא סיורא

 ,טביולגעג םהיא בָאה ךיא ! גידלוש ןיב ךיא,, --- ?וק ן'פיוא רעמָאי ַא ןעסירעג

 "! גידלוש ןיב ךיא ! טבעילעג םהיא בָאה ךיא

 ןעטלעפייווצרעפ א טימ טּפַאכעגרעטנוא דניוו רעד טָאה --- *! גידלוש ,

 ...ןערהיא ףיוא ךילנהע קראטש ןעוועג זיא סָאװ ,רעמָאי

 א * ט

 "רעד ךיז טָאה ןוא ,טכַארטעג טָאה ןוא גנַאל ךָאנ ןענַאטשעג זיא יז ןוא

 טרעווילג טולב סָאד יו ,טלהיפעג טָאה יז ...טעשטומעג ךיז טָאה ןוא ,טנַאמ

 ,טסָארפ ןופ וצ ,רעטלעק ,טלַאק רהיא טרעוו סע יװ ,ןערעדָא ערהיא ןיא

 ,קירוצ ןוא ןיה עעלא ן'רעביא ןהעג ןעמונעג טָאה יז .,..? ןעטכַארט ןופ וצ

 רעמָאי רעד ןוא ...עענש םענָארפרעּפ םעד רעביא ךיש יד טימ גידנעּפירקס

 ...רהיא ןיא גנולפייווצרעפ ןופ ןעצכערק סָאד ןוא רהיא ךָאנ דניו ןעטלַאק ןופ

 עקַאט ךיז רע טָאה רשפא ..,! ןעמוק טינ טעוװ רע .,ָאטינ ,ָאטינ זיא רע,

 ..1 1 טנעקרעד םהיא טָאה ןעמ זַא ,טסואוורעד

 טקוקעג ןעגיוא עניהורנוא ,עסיורג טימ טָאה ןוא טלעטשענבָא ךיז טָאה יז

 .טינ טהעג רע ביוא ,ןעטרָאנ ןופ גנַאגניײרַא םוצ

 ..! 1 רע ...ןַאמ ַא סעּפע ןעזיוועב ךיז טָאה טרָאד

 טָאה ץרַאה סָאד ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןָאהטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 ןערָאװעג סייה רעדעיוו רהיא זיא סע ןוא ; קרַאטש ןוא לענש ןעּפַאלק ןעמונעג

 ...םינּפ ןיא ןוא ּפָאק ןיא

 "!טמוק רע ! טמוק רע,

 -רעפ טנעמָאמ א ףיוא ןענייז ּפָאק רהיא ןיא תובשחמ ערעדנַא עלַא

 ןיא הבשחמ עגיצנייא-ןייא יד טלעּפַאצעג רונ ךיז טָאה סע ,ןערָאװעג טרעוויפג

 "! טמוק רע ! טמוק רע, : חמ רהיא

 -רעפ טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז יז טָאה -- "! רעטיצ ךיא ,ךעלעמַאמ,
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 ! זיא רע רעוו ,ךיז ןָאמרעד ,עזָאר ....! רעטיצ ךיא ,ךעלעמַאמ, --- גנולפייווצ

 --- המשנ רהיא ןיא עלעקניוו ַא ןופ עמיטש רעקרַאטש ַא הזנור טימ טיירש ---

 ךָאנ לָאז רע ביוא ,ןעגנערבמוא ךָאנ ןיק רעד טעװ ןעשנעמ עלעדע לעיפיוו

 ...? ןעברַאדרעפ רע טעוװ טײברַא עגילייח ,עטוג ,טייברַא לעיפיוו ...? ןעבעל

 "..! וד ,ןירעפלעה ןייז ןעוועג טזיב וד ןוא

 ןופ טצכערק --- "! טבעילעג עגושמ יוזא ,טבעילעג ױזַא םהיא בָאה ךיא,

 רַאפ ןוא ,םיטש עגיד'תונמחר ,עכַאװש ַא המשנ רהיא ןיא עלעקניוו ןעטייווצ ַא

 יד טימ ּפָאק רעטזיורקעג-העש ןייז םעד תעב ךיז טגָארט ןעניוא ערהיא

 : .ןעניוא ערַאק ענולק

 רע ,ןעטפערק ,תוחוכ, -- טלעפייווצרעפ עזָאר טצכערק --- "*! תוחוכ,

 ..."! ט'םס'רעפ ךימ ןעצנַאג ןיא .,.! ץרַאה ןיימ ט'םס'רעפ טָאה

 טימ ּפָאק ןעטזיורקעג-ןהעש ןייז ךיז ןופ יז טביירט תוחוכ עלַא טימ ןוא

 ,היח , : גנולפייווצרעפ טימ ,לַאנ טימ ךיז טלעדיז ןוא ןעגיוא ערַאק ,עגולק יד

 "! ? םעד ןופ ןעטכַארט טציא רָאנ וטסנעק יו ,חיח עדליוו

 א לא א

 ...ַאשַאס ,רע ןעוועג עקַאט זיא ,ןעגנַאגעג טרָאד זיא סָאװ ,ןַאמ רעד ןוא

 םעד ,רעקרַאטש ַא ,רעקנַאלש ַא ,רעכיוה ַא רהיא וצ ןעגנַאגעג זיא רע

 ,ןעגנוי ןעצנַאג ןייז טימ ןוא ןעניוא ערַאק ,ערטיכ ענייז טימ ןעדעירפוצ

 ,ךיז טליײַאעג ,לענש רהיא וצ ןעגנַאגעג זיא ,ךלימ ןוא טולב ,םינּפ ןעדנוזעג

 ,..טירט ענייז רעטנוא ןעגנוזעג טָאה עענש רענערָארפרעפ רעד ןוא

 ,ןעכייוו ןייז טרעהרעד יז טָאה -- ? עזָאר ,ןילַא רָאנ טזיב וד ---

 ,טייוו ןופ יו ןרעיוא ערהיא ןיא ןעגנולקעג טציא טָאה סָאװ ,?וק ןעגידנעצסַאל

 ,..ֿטייוו

 ןעזעיד טָא טָאהעג בעיל ױזַא טָאה יז ..,ןָאהטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 -ברוד רהיא זיא --- "!לוק ןעסיז ַאזַא ןעבָאה שנעמ אזַא ןעק ױזַא יו , .פוק

 .חומ ןיא ןעפָאלעג

 טסרעילרעפ וד , -- ןָאהטעג ּפַאכ א רעדעיװ ךיז יז טָאה --- "! היח,

 *! גידלוש סעלַא ןיא ךָאד זיא לוק רעכייוו רעד טא ?ּפָאק ןייד רעדעיוו ןיוש

 טָאה ןוא ענייז ןיא דנעה עטלַאק עדייב ערהיא ןעמונעגנייױַא טָאה רע

 ; לוק ןעכייוו ןייז טימ טנערפעג
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 -רעפ ןענייז ךףעלעטנעה ענייד יוװ ,יוא ? ָאד גנַאל ןיוש טזיב וד ---

 ? ענדָאמ ױזַא סעּפע סיוא וטסקוק סָאו ! ןערָארפ

 ןעכיוה ,ןעסייוו ,ןעטַאלג ןייז ףיוא ,טשימוצ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ךעלגניר ענעטעמַאס ,עצרַאוװש טזיורקעג ךיז ןעבָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןערעטש

 ,ערַאק ענייז ףיוא ,ךלימ ןוא טולב ,םינּפ ןעגנוי ןייז ףיוא ,ראָאה ענייז ןופ

 רהיא טָאה רעבָא חומ ןיא ,ןעגיוושעג טָאה ןוא ,ןעגיוא עגידנעלכיימש

 ןֵא ,םינמס ןייק םהיא ףיוא טינ יז טהעז סָאװרַאפ :קנַאדעג רעד טנערבעג

 ַא יװ ,ןייר ױזַא ,ןהעש יוזא סיוא טהעז רע 4 שפנ רע'סואימ ַאזַא זיא רע

 ! ? לעפייט רעצרַאוװש אזא ןייז לָאז רע זַא ,ןייז סע ןעק ױזַא יו ...ךאלמ רעטוג

 טנערפעגרעביא רע טָאה -- ? ענדָאמ ױזַא רימ ףיוא וטסקוק סָאוװ ---

 ךאנ ? רַאכַאז זיא ואוו --- לוק ןייז ןיא טייקגיחורנוא רענעגרָאברעפ ַא טימ

 ? ןעוועג טיג

 ןָאהטענ ּפַאכ א ,ןָאהטעג רעטיצ ַא יז טָאה ,ןעמָאנ םעד טָא טרעהרעד ןוא

 -םיױרַא טָאה ןוא -- "! ?וטסגָאז סָאװ ? אה, :ףָאלש ןעפעיט ַא ןופ יו ,ךיז

 ,ערהיא דנעה ענייז ןופ טּפַאכעג

 ...ןעפַאלשרעּפ יו סיוא סעּפע טסקוק וד ---

 -- .ןעפַאלשעג טינ טכַאנ עצנַאנ יד ,ןעפַאלשענ טינ בָאה ךיא ,אי ,אי --

 רהיא ייב םעד תעב ךיז ןעבָאה חמ ןיא ןוא טרעטשוצ טלעמרומעג יז טָאה

 ײזַא יװ ?'םהיא ןעמ טנַאז סָאװ, :ןעקנַאדעג עטלעפייווצרעפ טהערדעג

 "? ןעמ טוהט סָאוװ ? ןָא ןעמ טבייה

 ? ןעפָאלשעג טינ וטסָאה סָאװרַאפ ---

 סָאװרַאפ -- טרעטשוצ טגערפעגרעביא יז טָאה --- ? סָאוװּהַאַפ ---

 ,ליטש טגעלעגוצ יז טָאה -- ! טָאהעג ארומ בָאה ךיא

 ? ןעמעוו רַאפ ?טַאהעג ארומ ---

 ןייד רַאפ --- שירעביפ ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז יז טָאה --- !ריד רַאֿפ ---

 וצ טיירעב טולב ןייד טימ טזיב וד זא ,טדערעג ןעטכענ טסָאה וד ,ןעבעל

 ...ןעזייוועב

 ןעשי'בנג םענדָאמ ַא טימ ןָאהטעג לעכיימש ַא רע טָאה -- ! םח --

 ,טציא טָא : טכַארטענ טָאה ןוא לעכיימש םעד טקרעמעב טָאה יז .לעכיימש

 טציא טא ,שינעפעשעב עגירדעינ יד עקַאט ךיא קרעמעב טציא טָא ,טציא טָא

 "..! עלעכיימש ןעשי'בנג םעד ןיא !
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 טסָאה וד --- טגערפענ רעדעיוו םיצולּפ רע טָאה --- ? רַאכַאז זיא ואוו --

 ...ָאד ןעטרַאװ רימ ףיוא טעוו רע זַא ,ןעגָאז טקישעג רימ ךָאד

 ןוא ,ןעגיוא יד ןיא ךיילג םהיא טקוקעג ,טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה יז

 טינ טציא זיב ייז ןיא טָאה יז סָאװ סעּפע ייז ןיא טקרעמעב יז טָאה םיצולּפ

 קילב אזַא טימ ןעניוא ענױזַא טקנוּפ זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,..ןעהעזעג

 יז תעב ,רעציפָא ןעקסמַארדנַאשז ןעכילפעה ַא ייב ןהעזעג גנַאל טינ יז טָאה

 ,ןעכייו ַא רהעז טימ יז טָאה רעיציפָא רעד ןעוו ,טריטסערַא ןעוועג זיא

 ...ןָאהטעג רעדיוש ַא רהיא טָאה סע ןוא ...טגערפעגנסיוא לוק ןעגידנעצסַאל

 ...| טקרעמעב טינ טציא זיב סע יז טָאה יוזא יו

 -רעפ ַא טימ טגערפעג רעדעיוװ רע טָאה -- ? ױזַא סעּפע וטפקוק סָאװ ---

 ? רַאכַאז זיא ואוו --- ?וק ןיא טייקניהורנוא רענעגרָאב

 -- ! ןעמוק טינ ןעק רע זַא ,עלעטעצ ַא טקישענוצ רימ טָאה ראכאז --

 ןעגנולקעג רהיא טָאה לוק רענעגייא רהיא ןוא גירעזייה טדערעגסױרַא יז טָאה

 ,..םייוו ןופ יו

 .רימ וצ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה רע

 ז'רַאפ טּפַאכעגנָא יז טָאה ןוא --- ! זייוו ? רַאכַאז 1 ? עלעטעצ ַא --

 | ,םרא

 .דנעה ענייז ןופ ןָאהטענ סיר ַא ךיז טָאה יז

 ?יטש ךיז טָאה ןוא ,טקיטשרעפ ןעירשעגסיוא יז טָאה -- { עילָאװַאּפ ---

 ,רעטכעלעג ןעזעוורענ ַא טימ טכאלוצ

 ! ןהעז ליוו ךיא ,עלעטעצ ןייז רימ ביג ,עזָאר ---

 ענידנעטעב טימ טקוקעג טָאה ,עילַאט םייב טּפַאכענמורַא יז טָאה רע

 ! ביג ונ ,ביג ונ :טעצּפעשעג טָאה ןוא ערהיא ןיא ןעניוא

 דנעה ענייז ,ןעקַאב ערהיא ףיוא םעהטָא ןעסייה ןייז טלהיפעג טָאה יז

 ןעגיוא יד רַאפ ןוא ,ןעשימ ןעמונעג רהיא טָאה ּפָאק ןיא ןוא עילַאט רהיא םורַא

 ...ןעהערד

 ! ? יז טוהט סָאװ, : קערש טימ ןָאהטענ ּפַאכ ַא ךיז יז טָאה רעבָא דלַאב

 .דנעה ענייז ןופ ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה ןוא "1! ? יז טוהט סָאװ

 ? ונ ,עזָאר ---

 גנולפייווצרעפ טימ יז טָאה --- "רע יוװ ןעלַאּפעג יוזא דלאב ןיב ךיא,

 ןהעש יו ,העז ,העז ...! ןעסעגרעפ עגר ַא ףיוא ךיז ןעק ךיא ןעוו, --- טכארטעג
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 ןיא עלעקניוז ןעפעיט ַא ןופ עמיטש עכאווש ַא טעצּפעשעג טָאה -- "! זיא רע
 .'עזָאר טימ ןעצייר ךיז לָאז יז יו טַארוקַא ,המשנ רהיא

 ? עלעטעצ ס'רָאכַאז זיא ואוו / ? ונ ,עזָאר ---

 :חֹומ ןיא קגַאדעג ַא ןעגיולפענברוד ן'עזָאר זיא ָאד ןוא

 ! טריטסערַא טנייה ךָאד ןעמ טָאה ן'רַאכָאז 4 טרעהעג וטסָאה ---

 : ןערָאװעג טשימוצ זיא ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה רע

 פַאכ ַא םיצולּפ ךיז רע טָאה -- !ןייז טינ ןעק סע 4? טריטסערַא --

 ,לוק ןיא טייקרעכיז טימ טדערעגסױרַא טָאה ןוא ןָאהטעג

 ליטש יז טָאה --- ? טסואווענ סע טסלָאװ וד ?  ןייז טינ ןעק סָאװרַאפ ---

 ,טגערפעג

 ןעמהענ יז טעוװ ,דלַאב ,דלַאב טָא זַא ,טלהיפרעד יז טָאה ,סע טנָאזעג ןוא

 ...ןייוועג רעשירעטסיה א ןעקיטש

 וצ יו טדערעג רע טָאה --- ! ןייז טינ ןעק סע .תמא טינ זיא סָאד ---

 ןיא ןעבעירשעג ריד רע טָאה סָאװ ..רעכיז סע סייוו ךיא --- ןיילַא ךיז

 ,רהיא וצ טעדנעוװעג רעדעיוו ךיז רע טָאה -- 4 עלעטעצ

 -סיורַא םיצולּפ ךיז טָאה --- } רָאטַאקָאװָארּפ ַא ,ןָאיּפש א טזיב וד זַא ---

 ...ןעליוו רהיא ןענעג יירשעג רעשירעטסיה ַא רהיא ייב ןעטירעג

 ַא טָאה ןוא טשימוצ ןערָאװעג זיא ,ןָאהטעג ?עסיירט ַא ךיז טָאה רע

 ךיז וצ ןעמוקענ רע זיא רעבא דלַאב .טלעמוטוצ רהיא ףיוא טקוקעג עלייוו

 :לוק ן'פיוא טכאלוצ ךיז טָאה ןוא

 ..1 אכ ,ַאכ ,אכ ...7 ףיא ---

 טינ ןיוש ךיז יז טָאה --- .ןענעקייל ןייד ןעפלעה טינ ריד טעוו סע ---

 ןעמעלא ייז טסָאה וד --- שירעטסיה ןעירשעג ןוא ןעניטלעוועב טנעקעג

 ייב ךיז טָאה -- !ןעטיוט ךיד ?יוװ ןעמ ,ףױלטנַא ..,! וד ...ןעבעגעגסױרַא

 ,ןעסירעגנסױורַא רהיא

 ףיוא ןעקוקמורַא ןעמונעג גיהורנוא ךיז טָאה יוא ןערָאװעג ךיילב זיא רע

 .ןעטייז עלַא

 ןַא ןעמונעגנָא ,טרעדנעעגמוא םינּפ ןייז ךיז טָאה לָאמנייא טימ ןוא

 ןימ א ןעלעיּפש ןעמונעג טָאה ןעּפיל ענייז ףיוא ןוא ,קורדסיוא םענעקָאלשטנע

 טנַאזעג טָאה ןוא רהיא וצ ןעננַאנעגוצ זןיא רע .,?עכיימש רעשיטסאקראס

 : "ָאװטסלַאשטַאנ, ןופ ןָאט ַא טימ ,ןָאט םעיינ ץנַאג א טימ
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 ...ןעסיוו טזָאלעג רימ סע טסָאה וד סָאװ ,?לעדיימ ?יואוו ַא טזיב וד ---

 ,רימ טימ םוק טציא ..,טינ ארומ ןייק ךיא בָאה ךימ ןעטיוט רַאפ

 טימ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ,עטרעווילגרעפ ַא יװ ןענַאטשענ זיא יז

 "+ ךימ רע טפור ןיהואוו, : טכַארטעג טָאה ןוא ןעניוא עטצַאלנעגסיױוא עסיורג

 זַא ,םוק .,"עינעלװַארּפוא , ןיא ןעלעצרעד סע טזומ וד ...! וד ,םוק ---

 !!! וד ...קעװַא ךיד טּפעלש ןעמ ןוא ,יַאוװָאדָארָאג ַא ךיא ףור ,טינ
 .ןעמָאנ ןעכילרנעש א טימ ןעפורעגנָא יז טָאה רע

 יז ןוא ,ןָאהטעג רעמָאי ַא רחיא ןיא גינייוועניא טָאה --- "! ךעלעמַאמ ,

 .ענ'עגושמ ַא יו ,ענדָאמ ױזַא ,ליטש ױזַא טכאלוצ ךיז טָאה

 .עעלַא עניטייז א ןיא ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז טָאה רע

 ! יַאװָאדָארָאג ַא ןעפור לעוו ךיא ---

 ,םיזוב ן'רעטנוא ןופ רעװלָאװער םעד טּפַאכעגפױרַא טָאה יז

 טעמב ,זעוורענ טכַאלעג ןוא ןעפורעג םהיא יז טָאה -- !חעטש --

 !העטש !ַאכ !אכ !אכ !העטש -- שירעטסיה

 ,טרהעקעגקירוצ ךיז טָאה רע

 .טגָאזעג רע טָאה --- ! ןיילַא רימ טימ םוק ָאט ---

 : יירשעג רעטלעפייווצרעפ רהיא טרעהרעד ךיז טָאה טייצ רעזיד ןיא ןוא

 ..!ןיק ! ןיק ---

 ,ןעסייוו ןייז ןיא ןעסָאשעגסיוא יז טָאה ,םהיא וצ גידנעפיולוצ ,ןוא

 .ךעלגניר ענעטעמַאס ,עצרַאװש ,עטזיורקעג-ןהעש יד רעטנוא ,ןערעטש ןעטַאלג

 יוװ ןהעזעג יז טָאה ןַאמוט ַא ךררוד יוװ ןוא ,ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה רע

 -נַאה ַא טימ ךיז ןָאהטעג ּפַאכ ַא ,סיפ יד ףיוא ןָאהטענ לעקַאש ַא ךיז טָאה רע

 ,רעטױר ַא טימ טנעכייצרעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןערעטש ןעסייוו ן'רַאפ
 .קנַאב א ןעבענ ןעקור ן'םיוא ןעלַאפענ זיא ןוא עלעדער רעגיטולב

 רעביא ןעפָאלעג ןיא יז .,ןעטרָאנ ןופ ןעפיול טזָאלעג ךיז יז טָאה ןַאד

 קיטש א ןעוועג זיא םינּפ רהיא ןוא ,עענש ןעגידעּפירקס ,םענערָארפרעּפ םעד

 טהערדעג ךיז טָאה ,ענעקַארשוצ ,עסיורג ,ןעניוא ערהיא ראפ ןוא ,רעייפ

 ...עלעדער רעגיטולב ,רעטיור רעד טימ ,ןערעטש רעסייוו רעד

 ןעדליו ַא טימ ןעגָארטעג ךיוא ךיז טָאה רהיא רעטניה דניוו רעד ןוא

 ןעמ ןוא רהיא ךָאנ ךיז טנָאי ןעמ סָאד ,טכַאדעג ךיז טָאה רהיא ןוא רעמאי

 ,ןילקורב ,1905 ,ילוי ,..גיד'ארומ יוזא ,דליוו יוזא טיירש



 םִארנָאּפ רעד

 איט,

 ןכש רעזנוא ,ךיא : םעדיוב ן'פיוא ןעכָארקעגפױרַא עֶלַא ןענייז רימ ...

 רעטכָאט ןייז ןוא ,דיא רענירהעי-גיצבעיז רעטלַא ןַא ,דמלמ רעד שריה-חשמ

 רהיא טימ ,ןױשרַאּפ עסיורג ַא ,טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוא ייווצ ,עלעדניה

 .על'הפוע גירהָאי-ןעבלאהטרעדנָא

 ןעסיורג ַא ןיא קישטזַאקירּפ ַא ,דניירפ ַא רעניימ ,חמלש ,ןַאמ רהיא

 "עג טציא ךיז טָאה ןוא "ץושטסבלעז, הרבח רעד וצ טרעהעג טָאה ,ןיזַאנַאמ

 ,טעוועשובעג טָאה םָארנַאּפ רעד ואוו ,סַאנ רעטייווצ רעד ףיוא טרָאד ןעגָאלש

 ןייז ןעצישעב וצ ,רעװלָאװער א טימ ךימ גידנעזָאלרעביא ,סענַאגילוח יד טימ

 ...ןעפרַאד טעװ ןעמ ןעוו ,רעווש ןייז ןוא דניק ןוא יורפ

 -לעב ַא ,רעלדנעהדןייוו רעד טציא ןענעלעג ןיוש ןענייז םעדיוב ן'פיוא

 עקרימ ,רעטכעט ייווצ ענייז ןוא עקרימ בייוו ןייז ,סַאנ רעטייווצ רעד ןופ תיבה

 -עוו ייב ,לעדיימ ַא --- חלכ ַא ,טּלַא גיצנַאװצ רהָאי ַא עטשרע יד ,עק'הנח ןוא

 רהָאי ַא עטייווצ יד ןוא ,הנותח ןייז טפרַאדעג טָאה םורַא םישדח ייווצ ןיא ןעמ

 ,טלַא ןהעצעביז

 עכלעוו ןיא ,ברעק עסיורג יד רעטניה טקעטשרעפ ןעגעלעג ןענייז עלַא ייז

 ,עגירעיורט טימ ,תושפנ עטיוט ןעסעזעג ןענייז ,ןעטלַאה הצמ חסּפ טנעלפ ןעמ

 םוצ יװ ,ןעגיוא יד ןיא גנולפייווצרעפ ןוא קערש טימ ,רע'םינּפ ענעגָארטוצ

 טָאה סָאװ ,לעמוט ןעטייוו םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןעבָאה ,עטּפשמ'רעפ טיוט

 ..םַאג רעטייווצ רעד ןופ ןעגָארטעג ךיז

 ,ברעק עסיורג יד רעטניה ,ייז ןעבענ טצעזעג ךיוא ךיז ןעבָאה רימ

 -השמ רעטלַא רעד ןוא ,גידנעּפילכ ,דנעה יד ףיוא על'הפוע רעד טימ עלעדניה

 .גידנעצפיז שריה

 : רעלדנעהדןייוו רעד עציא ןעצכולש ןעטקיטשרעפ ַא טימ בא ךיז טפור

 רהעמ טינ ןיוש בָאה ךיא ? ַאה ,רהיא טגָאז סָאװ ,שריה-השמ 'ר ,ונ ---

 ,טכַאמעג בורח ייז ןעבָאה סעלַא ! טינ רָאנ רהעמ ןיוש בָאה ךיא ,זיוה ןייק
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 ! ןעזָאלעגרעביא טינ רימ ייז ןעבָאה ,ךיז ןעטלַאהעב וצ םידיוב ןיימ וליפא
 ! ? סָאװ רַאפ ,יוא --- רע טצכערק --- ? סָאװ רַאפ

 ,גיד'תונמחר ףיוא ךיז יז טפייוואוצ ,סע טרעהרעד עקרימ בייוו ןייז זַא ןוא
 ; ןלַאה ן'פיוא ןעקלייב רעטכָאט ערעטלע רהיא טלַאּפ

 ,טסָאה וד ?זמ ןערעטסניפ ַא'ר"פ --- יז טנייוו --- רעטכָאט ןיימ ,יוא ---
 ! ןעזָאלעגרעביא טינ רכז ןייק ייז ןעבָאה רעדיילק-הנותח ענייד ןופ ! ךעבענ
 ערעייהט יד ! הנותח ןייד זיא םורַא םישדח ייווצ ןיא .רימ זיא העוו ןוא דנואוו
 !ןעמונעגוצ םיחצור יד ןעבָאה ,ןעבעגעג ריד טָאה ןתח ןייד סָאװ ,ענייד תונתמ

 סָאד זַא ,גיד'תונמחר ױזַא טנייוו ,ןענייוו וצ ךיוא עקלייב ןָא טביוה
 טביוה הנח רעטסעווש ערעגניא רהיא ןוא .,.גידנערעה ןעכָארבוצ טרעוו ץרַאה
 .ןעפילכ וצ ןָא ךיוא

 ןייז ףיױא ּפָאק םעד גירדעינ בָארַא טזָאל שריה-השמ רעטלַא רעד
 ןעּפיל עגידנרעטיצ טימ ןוא ןעגיוא יד וצ טכַאמ ,דרָאב ןעסייוו ןעטיירב
 ; םילהת ,לוק םענעכָארבעג א טימ ,ליטש רעד ןיא ןעגָאז וצ ןא רע טביוה

 ,הֶא ,םהענרעפ רעטרעוו עניימ --- "! יניגה הניב ,'ה חניזאה ירמא,
 | ...| םהענרעפ ןעגָאלק עניימ ,וינוטָאג

 -ייווצרעפ םעד טימ ףיונוצ ךיז טסיג ?וק רענעכָארבעג רעטלַא ןייז ןוא
 ןוא ןעּפילכ ןעגיד'תונמחר םעד טימ ןעציא ןופ ןעצכָא ןוא ןעצכערק ןעטלעפ
 ,רעטכעמ ןוא בייוו ןייז ןופ ןענייוו

 רהיא טעלג ,יז טגייז ,טסורב רעד ייב על'הפוע רעד טימ טציז עלעדניה
 טלעטש עטַאט ןייד ,עניימ על'חפוע , : טעשטּפעש ןוא ךעלערעה ענעדלָאג יד
 תונמחר ןעדייב זנוא רעביא לָאז טָאג .תונכס ןיא ןעבעל ןייז ןייא טרָאד
 ןייק --- ֹוד ןוא ןעביילב טינ הנמלא ןייק לָאז ,דניק ןיימ ;ךיא : ןעבָאה
 .1 ! על'המותי

 ןעלקייק ,ןעקַאב ענהעש ערהיא רעביא ןערהערט ךיז ןעלקייק םעד ייב ןוא
 ...עלעּפעק ס'דניק ן'פיוא ןעלַאפ ןוא ךיז

 ןעפיימ גיד'ארומ ַא ןעסיורד ןופ ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא ןוא
 ,עבָארג יא ,תולוק רעטרעדנוה ןופ ?עמוטעג רעדליוו ַא םעדכָאנ ךלַאב ןוא
 | ...ףאלעג ןערעווש ַא ןופ ןוא ,עניד יא

 ןעמעלַא ...ןענייוו וצ ףיוא טרעה ןעמ .,.ליטש ךיילג טרעוו םעדיוב ן'פיוא
 זנוא ןופ רערעדעי ...ףיונוצ ךיז טעשטרָאק ןעמ .דחּפ ַא ,המיא ןַא ןָא טּפַאכ
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 ַא ,ןיילק רהעז ,ןיילק רָאנ ,ןערעוו רענעלק ןעלעוו טייצ רעזעיד ןיא טלָאװ

 ןעגיוא יד ...ענעי ןופ ןייז וצ טקרעמעב טינ יבַא ,ןערעוו שטָאכ עלעביוטש

 ,..קערש ןופ ענרעזעלג ןוא ערעסערג ,רעהירפ יוו רעסערג ןעדעי ייב ןעקוק רָאנ

 ןייא ןיא ןעקוק ,סע'שריה-השמ ןעטלַא םעד רעסיוא ,ןעניוא עלַא עזעיד ןוא

 םעד טימ ןעטכיולעב זיא סָאװ ,םעדיוב ןופ גנַאגניירַא םענעפָא םוצ ,טקנוּפ

 ...גָאט ןופ ןייש

 ,ןענָאז וצ םילחת טרעהעגפיוא ךיוא טָאה שריה-השמ רעטלַא רעד ולימא

 ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארַא רעגירדעינ ךָאנ טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיושטנַא זיא

 ,דרָאב עסייוו סָאד ףיוא

 וא---ַא---יה---יה .רעכילקערש ,רעדליוו ןערעוו ןעסיורד ןיא תולוק יד ןוא

 סָאד יו ,רעדליּפעג רעד טרָאד ןופ ךיז טנָארט -- ! ! יח---יה---וא---א---

 וצ ןעכוז סָאװ ,תויח עטעשויוצ עדליוו עטרעדנוה ןופ ןעיואוו ןוא ןעשטיר

 ,,,1 } יה---יה---וא---ַא--וא---ַא---יה---יה --- ןעמעוו ןעקוצרעפ

 ךאלמ רעד יו ױזַא ,קורדנייא ַאזַא זנוא ףיוא ןעכַאמ תולוק עזעיד ןוא

 ןופ ךיז ןעסירעגסיורַא ,תוחיר ןוא םידש חנחמ עסיורנ א טימ ןיילא תומה

 ןיא םיפלח עּפאאש טימ ןעסַאג יד רעביא ןעגָארטעג ךיז ןעטלָאװ ,םונהיג

 ....םנעבעל עשידיא גידנעכוז ,דנעה עניטולב יד

 ,ןעּפיל עסַאלב טימ לעדניה טעשטּפעש --- ? המלש ןיימ זיא ואוו ---

 ךיז גידנענעק טינ ,ןוא עלעּפעק ס'דניק םוצ ןערעטש ן'טימ וצ ךיז טקירד

 :לוק ן'פיוא סיוא יז טיירש ,ןעשרעהעב

 ? טע'גרה'רעד טרָאד םהיא ןעמ טָאה רשפא ? שטָאכ רע טבעל יצ ---

 ! ןערעוו עגושמ טנייה טעװ עמַאמ ןייד ,סניימ ,דניק ,יוא

 -ייווצרעפ טנייוו ןוא עלעּפעק ס'דניק םוצ ןערעטש רהיא טקירד יז ןוא

 .לֹוק ן'ףיוא טלעפ

 ,םערָא ןַא רַאפ עציא ןָא יז טּפַאכ ?וק ן'פיוא ךיז טנייוואוצ יז זַא ןוא

 : טעשטּפעש ןוא ןעצנאנניא יז טלעסיירט

 ...} ןערעהרעד ןעלעוו ייז .עלעדניה ,טינ ןייוו ! ַאשיש ,אשדש ---

 -רַאטש קעװַא זיא רע ,"םיתשלּפ םע ישפנ תומת, : טגָאזעג טָאה רע ---

 ...רעכעה ךָאנ יז טנייוו --- ! רימ זיא העוו ןוא דנואוו ,ןעב

 ןעטיירב ,ןעסייוו םעד ןופ ּפָאק ןייז ףיוא טביוה שריהיהַׂשמ רעטלַא רעד
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 טימ טגָאז ןוא עציײלּפ ן'רַאפ יז טעלנ ,רהיא וצ רהעק ַא ךיז טוהט ,דרָאב

 : ?וק םענעכָארבעגנ ןייז ןיא ןערהערט

 ,..! טָאג ןיא ןוחטב בָאה ,דניק ןיימ ,טָאג ןיא ןוחטב בָאה ---

 טעבעג טקיטשרעפ טימ ןיירַא ָאד טלַאפ --- עלעצרַאהד-עלעניורק ,יוא ---

 ןענעק ,ןערעהרעד ךָאנ ןענעק ייז .ןענייוו וצ ףיוא טרעה --- עקרימ לוק ןיא

 עגנוי ַא ךיוא ךָאנ טייז רהיא ,רעטכעט ייווצ ָאד בָאה ךיא .ןעמוק רעהַא ךָאנ

 עשידיא עכילטע טקילגנוארעפ ןיוש ייז ןעבָאה סאנ רעזנוא ףיוא .יורפ

 ...1 ךעלדיימ

 -עטסיה ַא סױרַא ךיז טסייר רהיא ייב ןוא לעּפַאצ ַא ךיז טוהט עקלייב

 עטקירדענפיונוצ טסעפ ןעשיווצ דלַאב טקיטשרעד יז סָאװ ,רעמָאי רעשיר

 ...יז טגלָאפרעפ ,יז טעשטומ קנַאדעג רעזעיד זַא ,גיטנעק זיא סע .ןעּפיל

 ס'עמַאמ רהיא וצ םינּפ ן'טימ וצ טלַאפ הנח רעטסעווש ערעגנניא רהיא

 ,טקיטשרעפ טעּפילכ ןוא לעסקַא

 גירדעינ רהעז ,גירדעינ רעטנורַא רעדעיוו טזָאל שריה-השמ רעטלַא רעד

 ַא טימ ,ליטש םילחת ןעגָאז וצ רעדעיװ ןָא טביוה ןוא ּפָאק ןעטלַא ןייז

 ,לוק םענעכָארבעג

 טכאד ,טנעהָאנ רהעז תולוק עדליוו יד ךיז ןערעהרעד טייצ רעזעיד ןיא ןוא

 ! וה---יה---ַא---וא---יא---יה---יה : ךיז ייז ןעגָארט זיוה רעזנוא ןעבענ ךיז

 ןעּפַאלק ַא ,לעבעמ ןופ ןעכערב א ...ןעביוש ענעכָארבוצ ןופ גזַארב ַא דלַאב ןוא

 רַאוטַארט םענרענייטש ן'פיוא ןעכַאז ערעווש ןופ ןעלַאפ ַא ...סנעזייא ןופ

 -ייווצרעפ ַא םיצולּפ ,ןַאד ןוא .וא--א--וא---א---יה---יה רעדליוו א ךָאנ ןוא

 :טקיטשרעפ דלַאב טרעוו סָאװ ,יירשעג ַא ,רעמיצנעיורפ ַא ןופ יירשעג רעטלעפ

 ,..1 טע---עווע---עט---ַא---אר

 זיא סָאד .לוק םעד ןענעקרעד רימ .עטרענייטשרעפ יו ןעביילב רימ

 ַא ,לעדיימ עטעדליבעג ַא .ס'םייח םהרבא עזָאר ,לעדיימ ַא ס'ןכש רעזנוא

 ןופ יירשעג רעד סָאװ ,ןעהעטשרעפ רימ .םויזַאנמיג ַא טגידנעעג ,ןירערהעל

 ,טיידעב רעכילקילגנוא רעד

 רהיא רַאֿפ דנעה עדייב טימ ּפַאכ ַא ךיז טוהט ,שטיווק א טוהט עקלייב

 טנעפע ,ןעניוא ענרעזעלג עסיורג טימ רהיא ףיוא טקוק ,סמערָא ס'עמַאמ

 ןיא םיוא יז טכערב ןַאד .םעהטָא רעד סיוא רהיא טלהעפ טע ןוא ליומ סָאד
 ס'עמַאמ רעד ןָא ךיז טרעמַאלק ,טכַאל ןוא טנייוו ,ןייוועג ןעשירעטסיה ַא
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 .רעּפרעק ןעצנאנ ן'טימ ךיז טפרַאװ ןוא ,ךיז טהערד ןוא ךיז טעשטרָאק ,דנעה

 .ןייוועג ןעשירעטסיה ַא טימ ךיוא ,רהיא ךָאנ רעטסעווש ערעגניא רהיא

 טעוװ טָא-טָא זַא ,טלהיפ ,זלַאה ןיא סעמזַאּפס ךיוא טלהיפ ןיילַא עקרימ

 עֶלַא טימ רעבָא ךיז טשרעהעב ,רעטכעט ערהיא יװ ,ןעצַאלּפסױרַא ךיוא יז

 גידנרעטיצ ,יז טעשטּפעש ,טסורב םוצ ן'עקלייב ןָאהטעג ּפַאכ ַא ןוא ,ןעטפערק

 : רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ
 -רעד ןענעק ייז .ףילקילגנוא טינ ךיז ךַאמ ,טינ ןייוו ,?יטש ,?ליטש ---

 ! ןערעה

 רעד וצ ךיז טקירד ,לוק רהיא ןעקיטשרעפ וצ עקלייב ךיז טערַאטס

 .ךיז טקיטש ןוא על'הפוע ןיילק ַא יו ,טסורב ס'עמאמ

 ,דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעפרָאװעג ךיז טָאה הנח רעטסעווש רהיא

 ,לוק רהיא ןעקיטשרעד וצ יוזא ךיז טערָאטס ןוא ףיורא ןעקור ן'טימ

 ףיוא ןעניוא עטצָאלנעגסיוא טימ טקוק ,רעטשימוצ א טציז עטַאט רעייז

 ןעזעיד טימ ןַא ,גיטנעק .ןיירַא ליומ ןיא ךיז וצ קַאלוק ןייז טּפָאטש ןוא ,ייז

 .ןערַאּפשרעּפ ליומ םעד רעטכעט ענייז טלָאװעג רע טלָאװ קַאלוק

 .על'הפוע יד ךיז טיירשוצ ןענירעד ןעטימ ןיא ָאד ןוא

 ןוא קערש טימ עקרימ טעשטּפעש -- ! ןערָאלרעּפ ןענייז רימ ,יוא ---

 .דנעה יד טכערב

 רעד יוװ ךיילב ,עציא טעשטּפעש -- ?יומ םעד רהיא טּפָאטשרעּפ ---

 .סיפ ןוא דנעה םהיא טפרַאװ סע ןוא .טיוט

 ,עסיורג טימ ןעמעלַא ףיוא םורַא ךיז טקוק ,לעּפַאצ ַא ךיז טוהט עלעדניה

 -יטשוצנייא יז ךיז טעוועראטס ,ךיז וצ על'הפוע יד טקירד ,ןעגיוא ענעקַארשוצ

 ,רעכעה ,רעכעה טיירש רעבָא דניק סָאד ; ןעל

 רעדעיוו ךיז טרעהרעד -- ! ! ! יה--יה---וא---ַא---וא--ַא---יח---יה ----

 ,רעטנהענ ךָאנ ,רעכילקערש ךָאנ ,רעדליוו ךָאנ לָאמ סָאד ,יירשעג-םילבחמ רעד

 ,דניוו ןעקרַאטש ַא ןופ יוװ ,ןעיואוו ןעגנַאל ,ןעננַאל ַא ןוא ןעמייפ ןופ טיילנעב

 .ןעביוש ןוא רעטסנעפ ענעכָארבוצ ןופ ןעגנילק ןוא ןעגזַארב א ןופ ןוא

 ןעגנימורַא םעד ןיא ןעקנורטרעד טרעוו על'הפוע רעד ןופ ןעיירש סָאד

 ,רעדליּפענ-םילבחמ

 -רעפ טצעי ךיז ןעבָאה ן'הנח טימ עקלייב ,רעסערג טרעוו קערש רעד

 םענעפָא םעד ףיוא ןעקוק ,טעשטרָאקעגפיונוצ ןעציז ,עלעקניוו ַא ןיא טקור
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 יו ,ןנוז עגיטכיל יד ןיירַא טקוק סע ןעכלעוו ןיא ,םעדיוב ןופ גנַאגנײרַא .

 ַא ןופ ןעיואוו ןעטנעהָאנ םעד ןערעהרעד ייז תעב ,ךעלעפעש ענעקָארשוצ

 .ןהָאצ ַא ןָא ןהָאצ ַא ייז טפרַאװ סע ןוא ,ףלעוו עדַאטס

 יד ןופ ןע'לדניה ייב על'הפוע ענידעיירש יד טּפַאכענסױרַא טָאה עקרימ

 טינ טדער ,גנולפייווצרעפ ןימ ַא טימ סמערָא ערהיא הוא יז טלעקַאש ,דנעה

 םענעפָא םעד ףיוא ןעגיוא עטצַאלנעגסיוא טימ ךיוא טקוק ןוא טרָאװ ןייק

 .ןעגיושטנַא טרעוו דניק סָאד .םעדיוב ןופ גנַאגניײרַא

 טימ טלעקָאש ,דנעה ערייב ןיא ּפָאק רהיא ןעמונעגניירַא טָאה עלעדניה

 : טעצּפעש ןוא סטכער ןוא סקניל ,סקניל ןוא סטכער םהיא

 זיא רע זַא ,ן'המלש ןיימ ,ןענע'גרה טזומעג םהיא טָאה ןעמ ,וינעטָאג --

 .ָאטינ ךָאנ

 ןייז ףיוא ןעזָאלעגּפָארַא ּפָאק םעד ךָאנ טלַאה שריה-השמ רעטלא רעד

 ,םילהת ליטש רעד ןיא טגָאז ןוא דרָאב ןעסייוו

 ,רעּפרעק ןעצנַאג םעד טימ ןוא ּפָאק ן'טימ ךיז טלעקַאש רע ? עציא ןוא

 גידנעביוהפיוא ָאד ,טלעפייווצרעפ ייז גידנעכערב ָאד ,דנעה יד טימ טײברַא

 ,םינונחת טימ ,טעבעג טימ ,ףױרַא סעינָאדַאל יד טימ ךיוח רעד ןיא ייז

 רעד טימ ןוא ןעּפיל עסייוו יד טימ גידנערעטיצ ןוא ןעניוא יד טימ גידנעצָאלנ

 ןוא טסקַאװ ןוא טסקַאװ רעדליּפעג רעדליוו רעד ןוא .?עדרעב רעטיש ,לעג

 ןיוש ןערעה רימ זַא ,ךיז טכַאד זנוא .ארומ רעזנוא ,קערש רעזנוא םהיא טימ

 .םילבחמ טולב עשידיא טימ עט'רוכש'עגנָא יד ןופ םעהטָא ןעסייה םעד

 טא -- ....ךיא טכַארט -- "! טייהיירפ עטשנעבעג יד יד זיא טָא, --

 ! עיצוטיטסנָאק עשיסור יד ריד זיא

 עשידיא ?לעיפ רהעז ,לעיפ ףיוא ךיז ךיא ןָאמרעד גָאטהעװ טימ ןוא

 -נייא ייז ןופ עכנַאמ ,עניימ סעט'רבח ןוא םירבח ,רעטכעט ןוא ןהיז עגנוי

 ןעבָאה סָאװ ,ּפָאק ןיא גיוא עגיצנייא סָאד ,ןערעטלע ערעייז ייב עגיצנייא

 עגיזָאד יד טָא רַאפ סנעבעל עגנוי ערעייז ,טולב גנוי רעייז ןעבעגעגקעוַא

 ! "עיצוטיטסנַאק, עגיזָאד יד טָא רַאפ ,"טייהיירפ ,

 .גנולפייווצרעפ ןופ עגושמ רעוו ךיא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ,יוא

 ךיז טרעהרעד -- !ַא--ַא--וא-----איח---יה ! וח---א---יה---יה

 ןערעהרעד ךיילג ןוא ,היוה ן'פיוא זנוא ייב רעדליּפעג רעדליוו רעד רעדע

 ןוא רישעג ןופ ןעגזַארב ַא ,בוטש רעזנוא ןיא לעבעמ ןופ ןעכערב ַא רימ
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 םעד טימ םעדיוב רעד זַא ,בוטש ן'רעביא ןעננירּפש ןוא ןעפיול ַא ,רעטסנעפ

 ַא ,רעטכעלעג רעדליוו ,רע'רוכש .ַא ןוא .ךיז טלעסיירט זנוא רעביא ךָאד

 ; יירשעג א ןוא יירעפייפ

 .(! ןעדיא יד ףיוא ךוז) "! ווָאדישז ַאקייַאקושַאּפ ,יעה , ---

 ןיא ןעדיא יד וצ ךיז דנעוו ,טעלָאטסיּפ םעד טימ ףיוא גנירּפש ךיא ֿ

 .ךיז ןעגידייהטרעפ וצ ,דנעה יד ןיא ןעמהענ סעּפע ייז סייה ןוא ןעיורפ

 ,עסיורג טימ ןוא ?יומ םענעּפָא ןַא טימ ,טיוט רעד יו ךיילב ,עציא רעבָא

 טימ רימ טזייוו ,טרָא ןופ ןעביוהפיוא טינ קערש ןופ ךיז ןעק ,ןעגיוא ענרעזעלג

 ,תולוק ענױזַא רעטרעוו ןהֶא סױרַא טזָאל ןוא רעטכעט ענייז ףיוא דנעה יד

 ,דניק סעזָאלפליה ַא ןופ ןענייוו עטקיטשרעפ סָאד יו

 ענייא טּפַאכעגמורַא ךיז ןעבָאה ,עק'הנח ןוא עקלייב ,ענייז רעטכעט יד

 -ניוו רעייז ןיא טקעטשרעפ ,רעפעיט ךָאנ ךיז ןעקירד ,זלַאה םורַא ערעדנַא יד

 ,ןעלטקַא יד טימ ףיוא ןערעטיצ ןוא ,עלעק

 טָאה ,סיוש ן'םיוא ןע'לדניה על'חפוע יד ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה עקרימ

 : ןעלמַאטש ןוא ןעשוק יז ןעמונעג ןוא דנאה ןיימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא

 ! הנותח דלַאב ,הלכ א ערעטלע יד .רעטכעט עניימ טעװעטַאר ---

 .טלעמוטוצ רעוו ךיא

 ערעייא טגידייהטרעפ-- ךיא יירש --- ! דנעה יד ןיא סעּפע טמהענ --

 ! ליבסנַאמ ַא סעּפע ךָאֹד טייז רהיא עציא 'ר ! סנעבעל

 ! רעטכעט ענייד עװעטַאר --- ןענייוו וצ עקרימ ןָא טביוה --- עציא ---

 ןיא טסיוטש ןעמ סָאװ ,עּפוטש רעגיד'חסּפ רעד ןופ סױרַא טּפַאכ יז ןוא

 ,םהיא טימ ךיז טנעפאוועב ןוא שטַאקוט ַא ,הצמ רהיא

 טלעסיירט ,סיפ יד ףיוא ךיז טלעקַאש ,טרָא ןופ ףיוא ךיוא טגנירּפש עציא |

 טכוז ןוא רעטרעוו ןהָא ןייוועג ןעטקיטשרעפ ןייז טימ טנייוו ,טַאלב א יו ,ךיז

 טימ וצ טפיול ,יז רע טּפַאכ ,ערדלָאק עטלַא ןַא רע טהעזרעד ,ךיז םורַא

 טקעד ,ערדלָאק יד ףױרַא ייז ףיוא טפרַאװ ,רעטכעט ענייז וצ סיפ עדנעקנַאװ

 ,ברעק עסיורג ייווצ יד טּפַאכ ,ןהעזסורַא טינ ייז לָאז ןעמ זַא ,וצ טוג ייז

 ןייז טימ טנייוו ןוא ברעק יד ןעבענ קעוװַא ןייֵלַא ךיז טצעז ,ייז טלעטשרעפ

 .רעטרעוו ןהֶא ןייוועג ןעכילקערש

 ,עלעדניח טייצ רעבלעז רעד ןיא טעּפילכ --- ? המלש ןיימ זיא ואוו -- = }
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 ןעטייוו ַא ןיא דנעה יד ףיוא דניק םעד טימ טקוררעפ טציא ךיז טָאה עכלעוו
 ,לעקניוו

 רעטלַא רעד רונ טונימ רעכילקערש רעזעיד ןיא זיא ,ךיז טכַאד ,גיהור
 ,הובא עטלַא יד ןופ רענייא יו ,סקואוו ןעצנַאג ן'טימ טהעטש רע ,שריה-השמ
 טימ ,םינּפ ןעטמעלקרעפ ַא טימ ,דרָאב ןעסייוו ,ןעטיירב ,ןעגנַאל םעד טימ
 ןיא ןעביוהעגפיוא ןוא טנעלענפיונוצ דנעה עדייב טימ ,ןעגיוא עטכאמעגוצ
 .ןעשטּפעש ,סעּפע ןעשטּפעש ןעּפיל ענייז ןוא ךיוה רעד

 והט ךיא .םעדיוב ן'פיוא טכירק ןעמ יו ,רימ ןערעהרעד טייצ רעזעיד ןיא
 : יירשעג ַא טימ גנַאנניײרַא םוצ ףרָאװ א ךיז

 ! ךעלעפעש יװ ,ןענעליוקסיוא טינ ךיז טזָאל ,ךיז טגידייהטרעפ ---
 םעד ךיז טרעהרעד --- ! טָאג רעזנוא ייב ףליה טעב ,רעדניק עשידיא --

 גיהור ךילקערש ױזַא ,גיהור ױזַא טגנילק רעכלעוו ,?וק סע'שריח-השמ ןעטלַא
 : טגָאז ,םילהת רימ טימ טגָאז -- :טונימ רעזעיד ןיא

 רָאפ ,וינעטָאג ,הֶא --- "הרצב תותעל םילעת ,קוחרמ דומעת 'ה המל,
 גנורעטסייגעב רעמורפ טימ רע טשטייטרעפ --- סנעטייוו ןופ וטסחעטש סָאװ
 רעד ןיא זנוא ןופ ךיז וטסגרָאברעּפ סָאװ רַאפ -- םילהת םעד רעבייוו יד רַאפ
 ? חרצ ַא ןופ טייצ

 -- (!ָאד ןענייז ןעדיא ,הרבח) ! אקיטוט ידישז ,אטַאיבער יעה ---
 סָאװ ,יד ןופ ןעמיטש ע'רוכש עגירעזייה עכילטע ?ייוורעד ךיז ןערעהרעד
 .םעדיוב ן'פיוא ןעכירק

 ןעטנוא ןופ בא ייז טרעפטנע --- ! יה---יה---יה---וא---א---יה---יה --
 -סיווס ןוא ןעפייפ ַא טימ ןעגָארטוצ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,םרוטש רעדליוו ַא
 -- -ַא---יה---יה --- םעדיוב ן'פיוא זנוא וצ ןעשטּפָאט ןוא ןעפיול ַא טימ ,ןעשט
 ! ! ! יה---יה---! וא

 ןעטלַא םעד ןופ לוק םעד טקנירטרעפ רעדליּפעג רעדליוו רעזיד ןוא
 יד ענירביא ערעזנוא ייב טקנירטרעפ ,םילהת טגָאז רעכלעוו ,ן'שריה-השמ
 רעזנוא ןיא טרעווילגרעפ זיא רונ קנַאדעג ןייא ...ןעלהיפעג ןוא ןעקנַאדעג
 ןיא ךיז טלעּפַאצ רונ להיפעג ןייא ,"ןענע'גרה ךלַאב זנוא טעװ ןעמ , : חמ
 ,קערש ןעטלעפייווצרעפ ןופ ?היפעג רעד ,תומשנ רעזנוא

 עטלעטַאּפוצ טימ רע'םינּפ עדליוו ,ע'רוכש עכילטע ךיז ןעזייוועב סע
 ןוא ,ןעמָאל ןוא סנעזייא טימ ,םעדיוב ןופ גנַאגניײרַא םענעּפָא םעד ןיא דרעב
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 ןעדליוו ַא טימ ערעדנַא ןעכירק ייז רעטניה ןוא ,דנעה יד ןיא סעניבוד ערעווש

 .רעדליּפעג

 .ןעיירעלדיז עגיצומש טימ קירוצ ףרָאװ א ךיז ןעוהט ייז .סיוא סיש ךיא
 רע'םינּפ ע'רוכש ערעדנַא ךיז ןעזייוועב דלַאב .עדנוקעס ןייא ףיוא רונ רעבא

 ךיא .רענייטש טימ ,סנעזייא טימ זנוא ףיוא ןעפראוו ,דרעב עטלעטַאּפוצ טימ

 ףיוא ןעסיש םעד טימ בא ךיא טרַאװ ,ןעליוק עניימ טימ גידווערָאּפש ןייז זומ

 טלעטשעגסיוא םיחצור יד ןעגעג רונ ךיא טלַאה ?ייוורעד ,טנעמָאמ ןעגיטיונ א

 | ,טעלָאטסיּפ םעד

 ,ךיוה רעד ןיא ןעמָאל יד טימ ערעדנַא ,רעטסיירד ץֵלַא ןעכירק ייז ןוא

 ,רענייטש זנוא ףיוא גידנעפרַאװ ערעדנַא ןוא סנעזייא יד טימ

 :ייז ייב ןעטעב שריה-השמ רעטלַא רעד ןָא ָאד ךיז טביוה

 ןייב ןייק ךייא ךָאד ןעבָאה רימ ? זנוא וצ רהיא טָאה סָאװ ,עקנירעייהט

 םעד ךייא גשז ךיא יו ,טבעל טָאג יו ,טינ רימ ןעבָאה דלעג ןייק ,ןָאהטעג טינ

 ! תמא םענייר

 ,גידעבעל יו ,טיוט רהעמ : ןעטניה ןופ סױרַא ךיוא טכירק עציא ןוא

 .ניד'תונמחר טנייוו ןוא דנעה יד טימ םיחצור יד וצ ט'הנעט

 ךיז ןעטלָאו םידש יו ,רעטכעלעג רע'רוכש ,רעדליוו ַא ףיוא ךיז טביוה

 ,ןעגיוא טימ ,דרָאב רעטיור רעסיורג ַא טימ רעטיור ַא רענייא ןוא ,ןעכַאלוצ

 :יירשעג ַא טוהט ,רערהיפנָא רעייז גיטנעק ,טולב טימ ןעסָאגעגנָא

 וצ ךיז טמהענ !דנוה ןעטלַא םעד וצ וצ ךיז רהיא טרעה סָאװ ,יעה ---

 !ַאקשטָאװָאדישז ענהעש ַא ָאד זיא טרָאד טא ! יז

 ,רעדליּפעג ןעדליוו ַא טימ זנוא ףיוא ףרָאװ ַא רעדעיוו ךיז ןעוהט ייז ןוא

 ,ּפעק ערעזנוא רעביא סנעזייא ןוא ןעמָאל יד טימ

 ןופ סױרַא טינ ןיוש רימ ןעלעוו עגידעבעל ןייק זַא ,ךיא העזרעד ןַאד

 ןענידייהטרעפ ךיז ןעלאז יז ,ןעיורפ יד וצ ןעיירש וצ ןָא ךיא ביוח ,דנעה רעייז

 טינ תוחּפה לכל ייז ןעלָאז טייהרעגידעבעל .טולב ןעּפָארט ןעטצעל ן'זיב

 םענייא .,סיוא רעדעיוו סיש ךיא ; תויח עניזָאד יד טָא ןופ ןערעוו טעדנעשעג

 ןעיירש וצ ןָא טביוה ,טייז ןייב ּפַאכ ַא ךיז טוהט רע ,?יוק ןיימ טפערט ייז ןופ

 ןעדליו א טימ ערעדנַא םהיא ךָאנ ןוא םעדיוב ןופ ןעפיול ךיז טזָאל ןוא

 -  .תויח עטעשויוצ עדַאטס ַא יו ,ןעווָאר

 ןוא רענייטש טימ קירוצ םוא רעדעיוו ךיז ייז ןערהעק רעבָא דלַאב
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 ףיוא ןעפרַאװ ןוא םעדיוב ןופ גנַאגנירַא םענעפָא םייב ךיז ןעלעטש ,רעצלעה
 .,,ןערעטש ןיא ןע'שריה-השמ ןעטלַא םעד טפערט ןייטש רערעווש ןייא .זנוא
 .עינק יד ףיוא ,גודנעצכערק ,טקניז ןוא ןערעטש ן'רַאפ ּפַאכ א ךיז םוהט רע

 טימ םהיא וצ ףרָאװ ַא ךיז טוהט דנעה יד ףיוא דניק םעד טימ עלעדניה
 ,רעמָאי ַא

 ראפ ןענייוו וצ ןָא ךיוא טביוה דניק סָאד .ןעיירש וצ ןָא טביוה עקרימ
 | .קערש

 סיש ןוא םיחצור יד וצ טעלָאטסיּפ ן'טימ ףרָאװ ַא רעדעיוװ ךיז והט ךיא

 םעד רימ ןָאהטעג סיר ַא טָאה סעּפע ,םיצולּפ ןוא !?יוק עטצעל יד --- סיוא
 ,ןעקנומ ןעצנַאט ןעמונעג ןעבָאה ןעניוא יד רַאפ .ְּךַאז עפרַאש ַא ,ןערעטש
 רעט'שלח'עג-בלַאה ַא ןוא .ןעלַאפעג ןיב ךיא ,ןעגנילק ןערעיוא יד ןיא ןוא
 ,ךימ טגָאלש ןעמ ןוא ןעפרָאװעגפױרַא רימ ףיוא ךיז טָאה ןעמ יו ,ךיא להיפ
 ןעצראווש ,ןעפעיט ַא ןיא זַא ,ךיז טכַאד רימ רונ ,טינ ךיא ?היפ נָאטהעוװ ןייק
 -רעד רעוו ךיא ואוו ,ָאטינ זיא טפול ןייק ואוו ,ךימ ןעמ טּפוטש ץעגרע םוהת

 טייצ רעבלעז רעד ןיא בָא רימ ייב ךיז טלעטש םעהטָא רעד ןוא .טקיטש

 -ַאדַאר , : יירשעג-ןעיורפ ןעטקיטשרע ּפַא טייוו ,טייוו ץעגרע ןופ יו ,ךיא רעה
 ךיא ,רעקעלג ןופ יו ,ןעגנילק ַא ןופ טכליהרעפ דלאב טרעוו סָאװ ,"טעוו-עט
 ...ןייזטסואוועב {הֶא ןעגעיל ביילב

* * * 

 .רעטסניפ רימ םורַא זיא ,ןעגיוא יד ןעפע ךיא זַא ,לָאמ ןעטשרע םעד
 רע יו ,יוזא ךיא ?היפ ,ןוהט רהעק ַא ּפָאק םעד ליוװ ךיא .רעטסניפ-קָאטש

 ףיוא ,טינ ךיא סייוו ,גנַאפנָא ןופ .דרע רעד וצ ןעוועג ןעסקַאוועגוצ טלָאװ

 ביוה ךיא ,ףיז וצ ךיא םוק זייווכעלסיב רונ .ןיב ףיא טלעוו ַא רַאפ סָאוװ

 בָאה ךיא סָאװ ,סענעצס יד ףיוא ,ןעטייהלעצנייא ףיוא ןענַאמרעד וצ ןָא ךיז

 ? ןעבעילבעג ןעבעל ךיא ןיב ? טיוט טינ ,סע טסייה ,ךיא ןיב .טבעלעגכרוד|
 ַא טיג ּפָאק םעד ףיא ןעק סָאװראֿפ ? רעטסניפ ױזַא זיא סָאװרַאפ טנייה

 ףיא רונ ,ןעטָאשרעפ ,ןעבָארגעב ,רבק ַא ןיא ךיא געיק רשפא ?  ןוהט רהיר

 טנעקענ טינ ךיא טלָאװ ,ןעברָאטשעג ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .ןעטכַארט ןעק

 ?ךיוא עטיוט ןעטכַארט רשפא ? סָאד ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .ןעטכַארט

 {  טלאק ךיוא םיתמ יד זיא רשפא .טלַאק זיא ךימ זַא ,להיפ ךיא רעבא
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 ןעגעיל ביילב ןוא לַאפ ,ּפָאק םעד רהעק ַא והט ,חכ ַא ןָא ךיז והט ךיא

 טייצ רעבלעזרעד ןיא .,דרע רעד וצ טקירדעגוצ טסעפ קַאב ַא טימ טייז ַא ףיוא

 ,ץבערק ןיימ ,ץכערק א רעהרעד ךיא ןוא ןערעיוא יד ןיא גנולק ַא רימ טוהט

 ,ךיז טכאד

 ןַאד ,ןענעפע וצ ייז רעווש רימ זיא עלייוו ַא .ןעניוא יד ךאמרעפ ךיא

 לעקיטש א ךיז רַאפ ךיא העזרעד ,ייז טנעפעעג ,ןוא דלַאװעג טימ ייז ךיא ןעמע

 ,טכַאנ טציא זיא סע זַא ,רָאלק רימ טרעוו .ןערעטש ַא טימ לעמיה ןעָאלב

 טימ ?לעמיה רעהָאלב לעקיטש רעד זַא ןוא םעדיוב ן'פיוא געיל ןוא בעל ךיא זַא

 ףרוד ,גנַאגניירַא םענעּפָא םעד ןיא ןיירַא טציא טקוק ןערעטש ןעגיטכיל םעד

 ןוא סנעזייַא יד טימ םיחצור עדליוו יד ןעסירעגניירַא ךיז ןעבָאה סע ןעכלעוו

 ?ייז ןענייז ואו ? ייז ןעבעל .ענירביא יד ףיוא ךיז ןָאמרעד ךיא ..,ןעמָאל

 ,שריה השמ 'ר, :ןעפור וצ ךיז ךיא ערַאטס ןעטפערק עלַא טימ ןוא

 ןייֵלַא רעה ךיא סָאװ םיוק ...ץכערק ךיא ,טינ ףור ךיא רונ "!שריה השמ 'ר

 ...ץכערק ןיימ

 רעצימיא טגעיל רשפא ,דנַאה ַא טימ ןעראש וצ ךיז םורַא ןָא ךיא ביוה

 יצ ,עלעּפעט ַא .,סעסַאנ ,סעּפע סעטנייפ ...ןָא סעּפע ּפַאט ךיא ,..רימ םורַא

 רעגניפ יד ןוא ןיהַא טשטילגעגרעטנורַא ךיז טָאה עניימ דנַאה יד .עלעסיש ַא

 :רימ ףיא טכַארט ...סעטעפ ,סעגיּפעלק סעּפע ךיז ףיוא ןעמונעגנָא ןעבָאה

 ,..םעדיוב ן'פיוא ץלַאמש ךעלּפעט ערהיא ןעטלַאהעגנ עלעדניה טָאה אמתסמ

 רעטנורַא שטילג ַא ךיז טוהט יז טשרע ,דנַאה יד טרָאד ןופ סורַא ךיא םהענ

 יד טימ ןוא ? סָאד זיא סָאװ ....ראָאה טומשז ןעניּפעלק ַא ףיוא טלַאפ ןוא

 סָאד סָאװ ,ןהעז ליוו ,ראָאה יד ךיז וצ ּפעלש ַא ךיא והט ןעטפערק עטצעל

 רעד : טינ רעבָא טהעג סע ...ןערעטש ןעניטכיל םעד ןופ ןייש םעד רַאפ זיא

 ַאזַא טימ ּפעלש א רעדעיוו ךיא וחט ; רעווש וצ זיא ראָאה טומשז רעניּפעלק

 ןערעיוא יד ןיא ןוא ןעגיוא יד רַאפ ןעלדניווש וצ ןָא רימ טביוה סע זַא ,חכ

 ךיז וצ טּפעלשעגוצ בָאה ךיא : ןעגנולעג רימ זיא לָאמ סָאד רעבָא ..,ןעגנילק

 עשרעדניק ַא יו ,סעסייוו סעּפע ךָאנ םעד טימ ןוא ראָאה עניּפעלק טומשז םעד

 .עלעטנַאמ

 -נייא ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ןרעטש ןעלעה םעד ןופ ןייש םעד רַאפ ןוא

 ה.! רענדָאמ ַאזַא סעּפע ...עלעּפעט רעדנור ַא יו סעּפע .,.םעד ןיא ןעקוק

 ןוא ..עטיור ןוא עסייו סעּפע טימ טכידעג ןעטייז יד ..,ןעפָא ןעביוא

 א
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 ...ךעלסיפ עשרעדניק ,עלעטנַאמ רעגיטולב ,רעסייוו ַא ןַאד ...ראָאה רעטנוא

 ! עלעבייט עניילק יד זיא סָאד --- ןעיירש וצ ןָא ךיא ביוה --- ,יוא ,יוא ---

 !!יוא !טּפַאלקענסױרַא ךרַאמ םעד ,טנעפעעעג רהיא ייז ןעבָאה ל'חומ םעד

 ...ןייזטסואוועב םעד רעדעיוו רעילרעפ ךיא ןוא

 טמהענ סע גָאט רעלעה זיא ,ןעניוא יד ןעפע ךיא זא ,לָאמ ןעטייווצ םעד

 ןעבענ העזרעד ךיא .ךיז וצ םוק ךיא ןענַאו זיב ,טייצ עשביה א רעדעיוו

 רהעק ךיא ...ן'שלח וצ רעדעיוו ךיא ?היפ ,על'הפוע םעד ןופ ?'רעּפרעק םעד ךיִז

 ליוו ךיא .ךיז ןעשרעהעב וצ ,תוחכ עֶלַא ןָא דנעוו ןוא ןעגיוא יד םהיא ןופ בא

 ַא טימ ןוא גידנעצכערק ,דלַאוװעג-רעביא ..ענירביא יד ןעכַאמ סָאװ ,ןעסיוו

 .םורַא ךיז קוק ןוא רעדינַא ךיז ךיא ץעז ןערעיוא יד ןיא ןוא ּפָאק ןיא ןעשיור

 ...{ ןערָאװעג ענושמ טינ טלָאמעד ךיא ןיב יו ,רעניימ טָאג

 יז ןעוו ,ןערָאװעג טרעטיצרעפ ןעטלָאװ ןיילַא םונהינ ןופ םילבחמ יד

 .ןהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןהעזרעד ןעטלָאװ

 ןייא טימ שריה-השמ רעטלַא רעד ןעקור ן'פיוא ןעגעלעג זיא רימ רעטניה

 יו ,ןעפָא טייוו רעטייוצ רעד טימ ןוא ,ןעסירעגסיורַא ,עגיטולב א ,גיוא

 ייב ןיא ןערעטש ן'פיוא ..ןעשנעמ ןופ םישעמ יד ףיוא ךיז גידנרעדנואוו

 דרָאב םענהעש ,ןעסייוו םעד ףיוא ןוא ןעקַאב יד ףיוא ,ךָאל עטיור ַא םהיא

 ,..יורפ ַא ןופ בייל עטלעּפירקוצ ,עטעקַאנ יד םהיא ןעבענ ..,טולב -- םענייז

 טשרע ..טינ ךיא ןעק ןעהעג ..,רעיפ עלַא ףיוא רהיא וצ וצ עזיוּפ ךיא

 רענהעש רעד ...ןעסירוצ ןענייז רהיא ףיוא רעדיילק יד .,.סע זיא עלעדניה

 טימ טּפָאטשרעּפ זיא רערהיא ליומ רעד ...טקעדעב טולב טימ רערהיא םינּפ

 טהערדעגמורַא ןענייז זלַאה םורַא ןוא דיילק רהיא ןופ קיטש ןעטניטולברעפ ַא

 ןעבָאה סענַאגילוה יד ,םיחצור יד ...ראָאה ענהעש עננַאל ערהיא לָאמ עכילטע

 ,.,ראָאה ענענייא ערהיא טימ טקיטשרעד יז

 טפור רענייק ,טינ טמוק רענייק ,ןעשנעמ ןעפור ,ןעיירש וצ ןָא ביוה ךיא

 ךלַאב רעילרעפ ךיא זַא ,רימ טנערב חומ רעד זַא ,להיפ ךיא ..,בא טינ ךיז

 ארומ בָאה ךיא ,רעטייוו ,רעטייוו רהיא ןופ קעװַא עזױּפ ךיא ...ןעניז םעד

 ןיימ רַאפ ארומ בָאה ךיא ,ןעטַאט ןעטלַא רהיא ףיוא ןוא רהיא ףיוא ןעקוק וצ

 ְךֶאֹנ ףיוא ףױרַא ךיא ךירק ,נידנעזיוּפ ,ןוא ...ןעניז ןיימ רַאפ ,דנַאטשרעּפ

 ענייא ןעגעיל ייז ...עק'הנח ןוא עקלייב :ּפַאכ א ךיז והט ךיא .ןעצימיא

 -וצ ,עטעשטעילַאקוצ טימ ,טסירב ענעטינשעגבא טימ רערעדנַא רעד ןעבענ
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 ייז ןעבענ ןוא ..רעטסעוװש רעגנוי רהיא טימ הלכ יד ,רע'םינּפ עטלעּפירק

 יד טימ טּפָאטשרעּפ ןענייז רעליימס ערעייז ןוא עקרימ ןוא עציא טנעיל

 ,..רעטכעט ערעייז ןופ טסירב ענעטינשעגסיוא

 א א *

 רעבלעז רעד ןיא .םישדח יירד ןענעלענבָא ךיא ןיב לָאטיּפש ןיא

 ןיא רע .ןַאמ סעלעדניה ,המלש ןעגעלעג ךיוא זיא רימ טימ גנולייהטבָא

 יד ןיא סָאג רעטייווצ רעד ףיוא גידנעפּפמעק ,ןערָאװעג טעדנואוורעפ רעווש

 טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט ןעבלעז םעד סענַאנילוה יד ןעגעג ץושטסבלעז ןופ ןעהייר

 דנַאנַאכָאנ געט יירד .,רעטסעווש ןייז ןוא דניק ןוא בייוו ןייז טעדרָאמרע

 רעייֵא רַאפ טפּפמעק ,ןעדיא, :טעידערבעג ןוא טרעטַאמעג ךיז רע טָאה

 ךיז טזָאל ,ןעדיא !עדריווןעשנעמ רעייא רַאפ טפּפמעק ,ןעדיא ! ןעבעל

 ! ןעדיא ,ןעדיא ! יל ימ ,יל ינא ןיא םא ,ןעדיא ! ףָאׁש יוװ ,ןעליוקסיוא טינ

 ...ןעברָאטשעג רע זיא רעטרעוו עזעיד טימ ןוא "! ןע---עד---יא ,יוא

 ױזַא יו ,נגערפ ךיא ?ןעבילבעג ןעבעל ןיב ךיא ױזַא יו ,טנערפ רהיא

 ? ןערָאװעג עגושמ טינ טלָאמעד ןיב ךיא

 ,קרָאי וינ ,ןילקורב ,1906 ,טסוגיוא

7 , 
 יאס סה

 2 לא וע
 עד 0 4 , ךיא



 ?רע זיא סאוו

 (ךובדעגַאט ןעטגידנעעג-טונ א ןופ לעטעלב א)

 רהעמ סָאװ ,רימ םורַא ןעבעל םוצ וצ ךיז קוק ךיא רעטנהענ סָאװ ןוא.,

 ץלַא ,טייקבילקריוו רעגימורַא רעד ןופ ןעטקַאפ ענלעצנייא רעדעילנוצ ךיא

 ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ןוא ,ןעצרַאה ן'םיוא רימ טרעוו רעגירעיורט

 ןעלהיפ ךיז ןעזָאל ,ןעגנַאלש יװ ,טקרעמעבנוא חמ ןיימ ןיא טע'בנג'עגניירא

 ןַא ןרעדרָאפ ןוא ןענארפ ןעלעטש ,ןעגאלּפ ןוא ןעשטומ ,רעקרַאטש ,רעקראטש

 ...רעפטנע /
 ןעסייה ,רימ יו ןעשנעמ עניוזא !אי ,אי !"...  ןעשנעמ-סגנַאנרעביא , :
 -ירעגבָא עטלַא סָאד ןופ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ --- "ןעשנעמ-סגנַאגרעביא, = |

 ...עיינ סָאד וצ רעביא ןעהענ ןוא ןעס

 -בילקריוו רעד ןיא יוזא טלָאװ סָאד ןעוו ,ךַא *! ןעשנעמ-סגנאגרעביא ,

 ןעמוקעגוצ רימ ןעטלָאװ ,עטְלַא סָאד ןופ ךיז גידנעסיירבא ןעוו ,ןעווענ טייק

 יד ,ןעקנַארעג יד ,ךַא ..רעבא ;ןעװעג טכער ןיוש טלָאװ ,עיינ סָאד וצ

 ...! ןעגארפ

 םעד ,יקסנישאּפ דניירפ ןיימ רַאפ ןעדערסיורא ייז וליפא לָאז ךיא ןעוו

 ףלכיז ךימ רע טלָאװ ,טסילַאנָאיצַאנרעטניא ןעטכַאקרעפ םעד ,טסיאעהטַא

 סע טסדער וד , -- טגָאזעג יאדווא רימ רע טלָאװ -- "םייח 'ר , : טבַאלעגסיױא

 ךֶאנ ...לעגוק ןוא סעמיצ רעד ךָאנ טגעיל ןעגָאמ ןיא ריד ייב ?ייוו ,רַאטרעד

 ".,,ןטסקנעב םעד

 !ןיינ ?ןעקנַאדעג עניימ ףיוא טרָאװטנַא ןַא ןעוועג סע טלָאװ רעבָא

 ןעוועג ןעדעירפוצ טינ טכָאװ ןיילַא רבח ןיימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,רהעמ ךָאנ

 ןיב ךיא זַא ,טסייוו רע ןוא םוג וצ ךימ ןעק רע ןעד ; טרָאװטנַא ןייז טימ

 .רע יו ,ןעטייקשירַאנ עזעינילער עלַא ןופ יירפ יוזא

 טלעבירג ןוא טבָארג סָאװ ,םרָאװ ַא טגעיל רימ ןיא ,תמא וליפא זיא סע

 66 ויי = איי יח ליה זייט טיר
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 ? רעטכייל רימ רַאפרעד זיא ,רעבא ,רעדנוזעב ךַאז רענלעצנייא רעדעי ןיא ךיז

 ,עכילהערפ ךיז ןעלבירג עניזָאד סָאד טָא רימ ןיא סױרַא טינ טפור סָאוװרַאפ

 וד זַא ; טכערעג ןוא ,טוג ןוא ,ןהעש זיא טלעוו יד זַא : ןעקנַאדעג עגיטכיל

 -רַאװרע סע יוװ ,"עטלַא עטליופוצ , סָאד ןופ ןוהט טָארט ןייא זיולב טספרַאד

 ...0 סמערָא עטקערטשעגסיוא טימ "עיינ , עדנעהילב סָאד ןיוש ךיד טעט

 סע ןיא טייקכילקריוו רעד ןיא ,ױזַא טינ סע זיא רעבָא ן'תמא רעד ןיא

 ,ךא ...ןעקנַאדעג עגירעיורט עניימ וצ ךימ טגנערב סָאד ןוא ,טרהעקרַאפ דָארג

 ... ךימ ןענַאלּפ ןוא ןעשטומ ייז יו

 רימ טנערב ,םעד ןָא ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו ,טָאג ןיימ ,,,"! ידַאמ-יניש,

 ! חומ רעד

 ןיימ ,יקסוועשינרעשט יאלָאקינ רעגירהאי ףניפ רעניילק ןיימ סייוו סָאװ

 ,ט'למ'עג טינ ? דיא ַא רַאפ רע זיא סָאװ ? טייקשידיא ןופ ,וינונהוז רעבעיל

 יד םהיא ןעפור --- "יניש , ...בוט םוי ןוא תבש ןעשידיא ןייק ןופ טינ סייוו

 ןעצרַאה ןיא ןוא ,"יוג , --- עמַאמ-עטַאט עמורפ עניימ ןוא ,רעדניק עבילטסירק

 ..."רזממ , רעכיז

 ינ --- אוואּפ ינ , :לעטרעוו ןעשיסור םעד ןָא קרַאטש ךימ טנַאמרעד סָאד

 : רעטרעוו יד טימ ןעקירדסיוא שרעדנַא סע ןעק ןעמ יװ רעדָא ,"ַאנָארַאװ
 ...ןעדנוברעפ טינ עדמערפ טימ ןוא ןעסירעגרעביא ענעגייא יד טימ

 ,ַאּפאּפ -- ןייוועג ַא טימ עלעקינ ןיימ רימ וצ ןיירא טפיוק --- ,ַאּפַאּפ ---
 ...! יניש ?טיל , רימ טיירש עמאמ ןייז ןוא ,"יניש , רימ טיירש ימישז

 ןעק ןעמָאנ ןעגיזָאד םעד טימ זא טלהיפ רע ,רעניימ וינונהוז רעמערָא
 -נרעשט יאלַאקינ ןעסייה וליפא רע געמ ,םהיא ,רונ םהיא ןעפור ןעמ

 !לַאזקיש ם'נופ עינַאריא עגידלאװעגַא ראפ סָאװ ,.,! ימישז טינ ןוא ,יקסוועש
 : תוירזכא טימ ריד ןופ טכַאל ןעבעל סָאד יװ ,ךיז טכַאד סע

 רעד ןופ סינרעטסניפ רעד ןופ ךיז ןעסיירוצסיורַא טכוזעג טסָאה ודָ,
 ַא רענייד עיזאטנַאפ רענ'עגושמ רעגנוי רעד ןיא ךיז גידנעלָאמ ,טכַאנ-חרזמ
 "נית ַאזַא : ןענופעג טסָאה וד סָאװ טָא ןוא ,גָאט-ברעמ ןעגיטכיל ,םענהעש

 ענעי סָאװ ,ךָאנ דעישרעטנוא םעד טימ ,ןעזָאלרעפ טסָאה וד יו טכַאנ ערעטס

 "..! ךיד טרהירפ עזעיד ןוא טמערַאװעג ךיד טָאה טכַאנ
 טלעטשעג סַאמטסירק אטנַאסל ןעמ טָאה םינכש עכילטסירק ערעזנוא ייב

 ןעמוקעג רע זיא ,ןהעזרעד סע טָאה עלעקינ ןיימ זַא .רעדניק יד רַאפ עקלָאי ַא-
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 : עגַארפ ַא טימ רימ וצ

 ? םיוב-סַאמטסירק ןיימ זיא ואוו ,ַאּפַאּפ ---

 ,םהיא ךיא סעפטנע --- .ןעטסירק ןייק טינ ,דניק ,ןענייז רימ ---

 ,רהעמ טינ טגערפ ןוא טרָאװטנַא ןיימ טימ ןעדעירפוצ זיא עלעקינ ןיימ

 ןעבָאה םינכש עשדיא ערעזנוא .חסּפ רעשידיא רעד ןעמוקעג זיא סע

 ן'רשכ א טכַאמעג ןעבָאה ,ךעלדיילק עיינ ןיא ךעלרעדניק ערעייז טצופעגסיוא

 .ןייוו טימ ןוא דעמ טימ חסּפ

 ; רימ וצ תולאש עיינ טימ עלעקינ ןיימ ןעפיול וצ טמוק

 ...? ןייוו רעזנוא זיא ואוו ? רעדיילק עיינ עניימ ןענייז ואוו ,אּפַאּפ ---

 ...בוט םוי ןופ טינ ןעטלַאה רימ --- םהיא ךיא רעפטנע --- ,דניק ןיימ ---

 .טנייוו ןוא ךעלעּפיל ענייז טמירקרעפ ,עלעקינ ןיימ ךיז טנייוודוצ

 ? עלעדניק ,וטסנייוו סָאװ --

 .ןייוועג טימ רע טגערפ --- ? "סיניש , ,ַאּפַאּפ ,רימ ןענייז ---

 ,ךיז ךיא רעדנואוו --- ? דניק ןיימ ,וטסדער סָאװ ---

 ןייוו ןוא רעדיילק עיינ טימ בוט םוי ןייק ,טינ םיוב-סַאמטסירק ןייק ---

 ,טנייוועג דניק וויאאנ סָאד טָאה -- ."סיניש , ךָאד רימ ןענייז ,טינ

 טנעקעג םהיא ךיא בָאה סָאװ ...ץראה סָאד טשטעווקרעפ טָאה רימ

 ?ןעטסילַאיצַאס ןענייז רימ זַא ? רעקנעדיירפ ןענייז רימ זַא ? ןרעפטנע

 ....9 טפנוקוצ רעד ןיא ןענייז םיבוט-םוי ערעזנוא זַא

 טנעקעג סע טלָאװ ! ? דניק ַא רַאפ רעפטנע ןַא ןעוועג רעבָא סע טלָאװ

 םולב עגנוי ַא יו ,דיירפ וצ ךיז טהיצ סָאװ ,עלעצרעה ןיילק ןייז ןעניהורעב

 רעד ךָאנ טקנעב סָאװ ? ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש עמירַאװ ,עגיטכיל יד וצ

 סָאװ ,רעדניק ענעי טָא ןופ ךעלעצרעה יד לופ ןענייז סע רעכלעוו טימ ,החמש

 ,רעדניק ענעי טָא ןופ יצ ,םיוב-סַאמטסירק םעד םורַא םורַא טרָאד ןעצנַאט

 ןיא םיבוט םוי ערעדנַא ןוא ס'חסּפ יד ןופ עיזעָאּפ רעד טימ לופ ןענייז עכלעוו

 ..! 1 ןרעטלע ערעייז ןופ רעזייה יד

 דניק ם'נופ המשנ עטרַאצ יד טהיצ טייהדניק רעד ןופ עיזעֶאּפ רעד ןיא

 ןיא טפַאז ןייז טהיצ דניק ם'נופ ףוג רעד יוװ טקנוּפ ,טפַאז עדנוזעג רהיא

 ...טפול רעשירפ ןיא ןוא גנורהאנ רעדנוזעג

 ...9 טייהדניק סעלעקינ ןיימ ןופ עיזעָאּפ יד ןיא ואוו

 ןוא טבעוועג ,תומולח עשרעדניק ענהעש יד ,טייהדניק ןופ ןעדיירפ יד
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 רעביא ןעזָאל ,לעטלעוו-רעביוצ ס'דניק םעד סיוא םידעפ-ןענוז ןופ ןענוּפשעג

 רַאפ סָאװ ;גנַאל ןעבעל ףיוא המשנ ס'נעשנעמ םעד ןיא ןערוּפש עפעיט

 סעלעגניא ןיימ ןופ תומולח ענהעש יד ןוא ןעדיירפ יד ןעלעוו ןערוּפש ַא

 .. 9 המשנ ןייז ןיא ןעזָאלרעביא םייהדניק

 עמירָא ןופ רעדניק ייס ,"ןעשנעמ-סגנַאגרעביא , עניטציא יד ,עלַא רימ

 ןוא שינעקנעב רעסיז ַא טימ לָאמַא ךיז ןענָאמרעד ,עכייר ןופ ייס ,ןרעטלע

 ...טייהדניק רעזנוא ןופ ןעטונימ עכילקילג יד ןָא ןעצרַאה גידנעּפַאלק ַא טימ

 ןענערב סָאװ ,טכיל יד ןופ טייקלעה עגילייה יד זנוא רַאפ ןַאד טבעווש סע ןוא

 ,עניד'תבש יד .תבש דונכל שיט ן'פיוא רעטכייל ענידלעקניפ יד ןיא

 עכלעוו ףיוא ,ערעייהט ןוא עבעיל ערעזנוא ןופ שיט םייב רע'םינּפ עניטכיל

 ןעבעווש םיבוט םוי יד ...הרתי חמשנ יד ,ךיז טכַאד ,בָא ךיז טלעגעיּפש סע

 יד טימ ,דלעג-הכונח םעד טימ ,ךעלטכיל יד טימ חכונח רעד --- זנוא ראפ ןַאד

 ענייז טימ ,הדועס ןייז טימ ,תונמ חלש ענייז טימ םירוּפ רעד ןאד ...ןערָאג

 ןעּפַאלק םעד טימ ,סרעיירש יד טימ ,סעקטָאקַאלאק יד טימ ,רעלעיּפש-םירוּפ

 סָאװ ,החמש רענידלַאװעג רעזנוא טימ ,החמש רעזנוא טימ ןוא עשרה ןמה

 זיא םידוהיה ררוצ רעד ,עשרה ןמה ןוא ןערָאװעג ןעביוהרע ױזַא זיא יכדרמ

 ןעגיבלעז םעד ףױא םינב ןהעצ ענייז עַלַא טימ ןערָאװענ ןעגנַאהעגפיוא

 ,..ן יכררמ רעזנוא רַאפ טיירגעגנָא טָאה ,ןמה ,רע ןעכלעוו ,םיוב

 ערעזנוא יו ,טמאלפעג ןַאד טָאה עיזַאטנַאפ עשרעדניק רעזנוא יו

 יד יו ! דיירפ ןופ ,הלודנ ןופ ,החמש ןופ טצנַאטעג ןַאד ןעבָאה ךעלעצרעה

 -ליּפעג ןעבָאה ייז יו ,סרעיירש יד ןוא טמערַאילעג ןַאד ןעבָאה סעקטָאקַאלַאק

 ,יוא ,ןמה ררוצ םעד טימ טנעכערעג ןַאד ךיז ןענָאה ,רעדניק ,רימ ..,! טרעד

 | ...1 טנעכערעג םהיא טימ ךיז ןעבָאה רימ יו

 ןענידנעגניז םעד טימ ןוא ןעטפול ןיא גנילהירפ םעד טימ חסּפ רעד טנייה

 סָאד ...םהיא ןעטרַאװרע סָאד ! תומשנ עשרעדניק ערעזנוא ןיא גנילהירפ

 יד ...חסּפ דובכל טּפָאטש ןעמ סָאװ ,,סעקידניא יד ...רדח ןופ ךיז ןעיירפעב

 ןיא ךיא טָאה עכלעוו ,עקטַאק רעגיד'חסּפ רעיינ רעד ןיא טשרָאב עטיור

 -'החצמ סָאד ,ןעקַאב-הצמ סָאד ןַאד ,..ןע'נח ןעבעיז עֶלַא ןעגיוא ערעזנוא

 ץמחה תקידב סָאד ,ךייט םייב םילכ עגיד'חסּפ יד ןע'רשכ סָאד ...ןעסיוטש

 ץמח ן'טימ רעטעּפש טנערברעפ ןעמ סָאװ ,?עפעל רענרעצליה רעד טימ

 םייב תוסוכ יד ןאד ..,םישובלמ עיינ יד ...דעמ רעד ןייוו רעד ..,ןעמַאזוצ
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 ןיא תוכמ חרשע יד ןופ ןעסיגבָא סָאד ...תוישק רעיפ יד ןענערפ סָאד .רדס

 טָא-טָא ןַא ,ןעטרַאװרע סָאד ...סוכ רעטסערג ס'והילא ..,סוכ רעדנוזעכ ַא

 טימ איבנה והילא רעד ,ןעמוקניירַא טעוװ רע ןוא ןענעפע ריהט יד ןעמ טעוו

 סָאד ןַאד ...סוכ ןייז ןעקנירטסיוא טעװ ןוא דרָאב רעסייוו רעגנַאל ןייז

 ןופ ,ןעבָאב רעד ןופ ,סינ ףיוא ןעדייז ןופ ןעגירק סָאד ...סינ ןיא ןעלעיּפש

 לעיפיוו ..,ןעטיב-בוט-םוי-טונ ןעהעג סָאד ...ןעמהומ רעד ןופ ,רעטעפ םעד

 ַא רַאפ קילנ ?עיפיו !עיזַאטנַאפ ס'דניקַא רַאפ גנורהַאנ לעפיוו ,עיזעָאּפ

 ...! המשנ ס'דניק

 הדועס רעד טימ ,רעייא עטבראפעג יד טימ רמועב ג"ל רעד טנייה

 דלַאװ ןיא ן'יבר םעד טימ רעהכאנ ןהעג םעד טימ ,רדח ןיא ן'יבר םייב

 | ...ןערעיצַאּפש

 -לַאּפש ךיז טעװ לעמיה רעד זַא ,ןעטרַאװרע םעד טימ הבר אנעשוה ןַאד

 ...ץשולּפ םענירג טימ ןעטָאשעגסיױא עגָאלדָאּפ רעד טימ תועובש ...ןעט

 יד ןיא ןעפראוו סעקשיש םעד טעמ באב העשת רעגירעיורט רעד וליפא

 רעמיוב יד ףיוא ןרעטעלק םעד טימ ,םלוע תיב ן'פיוא ןעהעג םעד טימ ,.,דרעב

 ןוא הנשה שאֹר ןופ קורדנייא רעגידלַאװעג רעד ןַאד ...םירבק יד רעביא

 סָאד ..ףךעלטיינק יד ןופ ןעגעל סָאד ..,ןעגָאלש-תורּפכ סָאד ...! רֹוּפכ םוי

 ךעלעצרעה עקניניילק ןופ ןערעטיצ סָאד ...ןעדייז םוצ ןעשנעב ךיז ןעהעג
 עסיורג יד ...שרדמ תיב ןיא דליב סָאד ...המיתחו הביתכ עטכעלש ַא רַאפ

 יד טימ ןעלטיק עסייוו יד ןיא ןעדיא יד ...טכיל ענעסקעוו עגידנענערב

 ןייז טימ עקות לעב רעד ,.,םיררושמ ענייז טימ ןזח רעד ..,.רע'מינּפ עטסנרע

 -ידלַאװעג ַאזַא טימ םורַא ןעבעווש סָאװ ,דחּפ רעד ,המיא יד ,קערש יד .,..רפוש
 ...! טפַארק רעשיטעָאּפ רעגיד'ארומ ַאזַא טימ ,רעג

 "תחמש ןופ ,םיבוט םוי עכילהערפ יד ןופ עיזעָאּפ יד ףוס ן'םיוא ןוא :

 רפס יד טימ להוש ןיא ןעצנַאט סָאד ...ךעלטכיל יד טימ ןענהָאפ יד ...! הרות

 ...! סעדייז ערעזנוא טימ לעסקַא וצ ?עסקַא ,רעדניק ,רימ ,תורות

 ..! ןעטונימ עבילקילג לעיפיוו ,ןעגנורעניארע עסיז לעיפיוו

 ...! ןעבָאה טינ ייז טעוװ דניק ןיימ ןוא

 ,ןעטונימ עכי?קילג ענייז ןענייז ואו ?עיזעָאּפ ס'דניק ןיימ זיא ואוו
 ,המשנ ןייז ףיוא ,רעטקַארַאכ ןייז ףיוא דַאילס ןעפעיט א ןעזָאל ןעלעוו סָאװ
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 ןענָאמרעד ןענעק םורַא ןערהָאי ןוא ןערהָאי ןיא לָאמַא ךיז טעוװ רע עכלעוו ןָא

 ..1 ? שינעקנעב רעסיז ַא טימ

 ,עטמיטשעבנוא ןַא םהיא םורַא רונ העז ךיא !טינ העז ךיא !ָאטינ

 טכיל ןהָא ,ןעבעל ןהֶא ןוא טפַאז ןהֶא סעפע שַאמ-שימ א ,טייקבילקריוו ערַאס

 -והבו-והת רעגיזָאד רעד ןיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא טיײקמירַאוו ןהָא ןוא

 שַאמ-שימ א ,רענעקורט ַא ,רערַאס ַא ןעסקַאװסיױא ךיוא רע טעוו ערעפסָאמטַא

 ...ןעבעל ןהָא ןוא טפַאז ןהֶא ןעשנעמ ַא ןופ סעּפע

 ...! ךימ טעשטומ סָאד יו ,יוא

 ןופ לייוו ,טייהנעננאגרעפ רעד וצ ןעלעקינ ןיימ טימ ןהעג טינ ןעק ךיא

 זיא טראוונעגעג יד ןוא ...גייווצ ַא םיוב ַא ןופ יו ,ןעסירעגבָא ךיא ןיב רהיא

 ױזַא ,על'המשנ ס'דניק ןיימ רַאפ רַאס גינָאטנייא יוזא ,טלאק שיאַאזָארּפ ױזַא

 ןופ ךיא זומ גידנעליוו-טינ זא ,גנוטכיר ןוא טלַאהניא ןעטמיטשעב ןהֶא ,טסוּפ

 ןופ ןעק סָאװ ןוא טייהדניק ןייז זיא סָאװ 4? רע זיא סָאװ : ןעטכארט םעד

 ...{ טפנוקוצ רעד ןיא ןעסקַאװסױרַא םהיא

 -יירפ סְלַא ןעהיצרע םהיא ?עװ ךיא : ןעטסיירט ךיז ךיא בורּפ לָאמַא

 -שנעמ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ דניק סלא .,טסילַאיצַאס סלא ,רעקנעד

 -רעטניא רעד ןופ דניק סְלַא וליפא ,ונ :ךיז ךיא גערפ רעבָא ןַאד ..,טייה

 ,ןעדיירפ יד ,טייהדניק ןייז ןעבָאה ךיוא ךָאד רע זומ טייהשנעמ רעלַאנָאיצַאנ

 םהיא סע ךיא ןעק יו ןוא סעלַא סע זיא ואוו ...! טייחדניק ןופ עיזעָאּפ יד

 רימ יוװ ,לייהט ןעטרעדנוה ַא וצ וליפא ןעכיילגרעפ ךיז לָאז סָאװ ןעפַאשרעפ

 ןעמוק ןענארפ ערעדנַא ןוא ...! ? טייהדניק רעזנוא ןיא טַאהעג סע ןעבָאה

 ןעטסילַאיצַאס יד קעװַא טינ ןעמהענ םורָאװ : ןעניז ן'פיוא ףױרַא ןַאד רימ

 ערעייז רעדניק ערעייז ייב רעקלעפ ערעדנַא ןֹופ רעקנעדיירפ ןוא

 !?םיבוט םי עלַאנַָאיצינ

 סלֵא ,רעקנעדיירפ סלא ןעהיצרע ןעלעוו אי וליפא םהיא לָאז ךיא זַא ןוא

 ךיז טנערפ ,טייהשנעמ רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןופ דניק סלַא ,טסילַאיצַאס

 ,רעראס רעגיזָאד רעד ןיא ןעגנילעג טפיוהרעכיא רימ טעװ סָאד ביוא ,ךָאנ

 ..ןעדנעטשמוא עשיאַאזָארּפ עגימורא עגיזָאד יד ייב טייקכילקריוו רעטלַאק

 עלַאיצַאס יד טרידוטש לעסיבַא טָאה סָאװ ,טסילַאיצַאס סלַא ,ךיא

 ןופ גנוקריוו יד זא ,סייוו ךיא ןוא ,ןעדנעטשמוא ןופ חכ םעד ןיא ביולג ,ענארפ
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 ןיילק ַא ןופ גנוקריוו יד יו זיא ןעדנעטשמוא יד ףיוא םענלעצנייא םער

 ...םי ןעסיורג ,ןעטיירנ םעד ףיוא עלעכייט

 םענהעש ןעכיוה םענעי וצ ןעלעקינ ןיימ גָארט ,עלעכייט ןיילק סָאד ,ךיא

 רעבא ,ןעלהַארטש ענעדלָאג ערהיא טסינ ןוז עניטכיל גיבייא יד ואוו ,גרַאב

 ןיימ טימ ןעזָאלכרוד ךיס םי רעד טעוװ ...םי םעד ןעדיינשכרוד זומ ךיא

 ןייז ןיא ןעגנילשרעפ זנוא טעװ רע רעדָא ,גרַאב םענהעש םענעי וצ ןעלעקינ

 ַא וצ ץעגרע ןעלעקינ ןיימ ןעיײּפשסױרַא רָאג רעדָא ,םיוש ןעגידעכָאק ,ןעסייוו

 ...| ? םיֹוב ַא ןופ עלעגייווצ עדנעשזדנָאלב ,ענעכָארבעגבָא ןַא יו ,גערב ןעטסיוו

 יד יא ,לוש יד ןיא ,סָאנ יד יא ְךָאנ םהיא ןעהיצרע ,רימ רעסיוא רעד

 ןופ רעדניק עשדיא יד יא ,עשיטנַאטסעטָארּפ יד יא ,רעדניק עשילױטַאק

 רעקראטש טעוװ רעוו ..,םינכש עשידיא יד ןופ טייקמורפ יד יא ,ןרעטלע עמורפ

 ןייז ףיוא ןעפורבא ךיז טעוו יו 4? רעטקַארַאכ ןעשרעדניק ןייז ןעסולפנייאעב

 יז סָאװ ,שַאמ-שימ ןעגימורַא םעד ןופ ןעקורדנייא יד על'המשנ עש"רעדניק
 ! ? סָאװ ,ןעסקַאװסױרַא םהיא ןופ טעװ סָאװ ? ןיירַא ךיז ןיא טגיוז

 ! ? רע ןיא סָאװ ? רע זיא סָאװ ? ןעמוקסיורַא דניק ןיימ ןופ טעוו סָאװ

 ,קרָאי וינ ,1897 ,טסוגיוא



 דיא רעגיביוא רעד
 (ןעבירשעג ןעמָארגָאּפ עטצעל יד ןופ קורדנווא םעד רעטנוא ,אזָארּפ ןוא אמעָאּפ ַא)

 יד זיא ,הירפ-רעד ןיא ןעלעה םעד ןיא ,הירפ רעד ןיא ואוו ,טרָאד..
 רעד דמַאז רעד ואוו ; רעגידנעקיטש רעד טפול רעד ןיא טרעוויקגרעפ ץיה
 -רעייפ רעד ןוז רעד ןופ ןעדנוצעגנָא ,עגידנעהילג ןעלהיוק יו ,טנערב ,רעסייה
 רַאירטַאּפ רעד ,רעטלַא רעד ןקז רעד ,עיורג ןערהַאי טייז רע טרעדנַאװ ,רעגיד
 רעביא ,עטעדנואוודוצ ,עטעקאנ סיפ טימ רע טרעדנַאװ ...רעטגָאלּפעגנָא רעד
 -נעקיטש ַא טפול ַא ןיא עטנעקירטרעפ ןעצפעל טימ ,ןעסייה םעד דמַאז םעד
 ןעשעל וצ ,עגידנעלעווק רעסַאװ עכילטע סנעּפָארט טכוז ןוא טרעדנַאװ ,רעגיד
 ,.עטנעקירטרעפ יד ,ןעצפעל ענייז ןופ ןעגידנענערב םעד טשרוד םעד

 ַא ךיז טנָארט סע ואוו ,טכַאנ רעצרַאװש רעד ןיא ,טכַאנ רעד ןיא ,טרָאד
 תויח ןופ ,עדליוו ןעלגייפ ןופ גיד'ארומ ַא ןעיואוו ַא ,גידנעדיינש ַא ןעצכערק
 ןעצכערק םעד ןופ טגָאיעג ,רעטלַא רעד ןקז רעד ,רע טרעדנַאװ ,עגירעגנוה
 רע טרעדנאוו ...ןעגיד'המיא םעד ןעיואוו םעד ןופ טגלָאפרעּפ ,ןעדליוו םעד
 ,ןעצרַאװש םעד ?עמיה םוצ טעטכירעג ןענייז עגידנעטעב יד ןעגיוא ענייז ןוא
 ...רעגיצנייא רעד ,רעצישעב ןייז ,רעגיטכעמלַא רעד טָאג ןייז טניואוו סע ואוו

 זיא רעכלעוו ,וד ,וינעטָאנ, :ןעטעב עטנערברעפ יד ןעּפיל ענייז ןוא
 טנערברעפ ,..ענילייח יד טדָאטש ןייד ןיא ךימ גנערב ! תונמחר טימ לופ
 ,טרעדנַאװעג גונעג ...טקיטשרעד ,ןעדמערפ םעד רבדמ םעד ןיא ךיא רעוו
 " | םימחר אלמ לא ,וינעטָאג ..,! דנו ענ ןעוועג גונעג

 ןעלגיופ יד רונ ןערעפטנע סע ,רעצרַאװש רעד לעמיה רעד זיא םוטש ןוא
 ...רעכילקערש ךָאנ ,רעזייב ךָאנ עגירעגנוה יד תויח יד ,עדליוו יד

 רעביא ,עגיציּפש רענייטש רעביא ,רעטייוו ,רעטייוו ,טרעדנַאװ רע ןוא
 ךיז רעטניה רעביא טזָאל ןוא ,ןעדנעהילג דמַאז רעביא ,עגידעכעטש רעגרעד

 ַא םרוטש א םהיא טגָאירעד סע ןוא ...ןעמערַאװ טולב ןופ עטיור סנעּפָארט |
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 סע ןוא ...ןעסייה ךמַאז ןופ ?ייז ַא םהיא ףיוא ךיז טפרַאוו סע ןוא ,רעזייב

 ץילב רעד ןענערברעפ ,רעגידנערָאצ רעד רענוד רעד ןענָאלשרעד םהיא ליוו

 ןייז ןוא ,רעטלַא רעד ןקז רעד ,ךעבענ ,טצכערק רע ...רענידנעמַאלּפ רעד

 טלַאפ רע רעבא ...ערעווש יד ּפעלק יד רעטנוא ךיז טניוב ,ךיז טניוב ןעקור

 ,רעטייוו טרעדנַאװ סע ןוא ..,! סיוא ןעטלַאה עקרַאטש ענייז סיפ יד ...טינ

 תויח יד ןופ ,ערליוו יד לעגייפ יד ןופ ,ךיז טכַאד ,טכַאל ,רעטייוו ןוא רעטייוו

 ,ןעזייב םעד ,םרוטש םעד ןופ ,ןעגידנעהילג םעד דמַאז םעד ןֹופ ,עגירעגנוה יד

 ...ןענידנעמַאלפ םעד ץילב םעד ןופ ןוא ןעגידנרָאצ םעד רענוד םעד ןופ

 ןוא טרעדנואװרעפ ,ןעטפערק עזייב יד ןענייז טרעדנואוורעפ ןוא

 ןעטרעקיוהעגנייא ַאזַא ןעמוקייב טינ ןענעק ייז 4 סע ןיא סָאװ ,טגידיילעב

 ..! ? ןעקניטלַא

 ַא םיטש ַא טימ ןָאהטעג ךליה ַא טָאה רעזייב רעד םרוטש רעד ןוא

 : רענידרעייפ

 ןעסייר סָאװ ,רהיא ! ? ןעטפערק עניטכעמ רהיא ,רהיא טייז ואוו ,יעה,

 } עגיזלעפ גרעב רעטנורַא ןעסייר סָאװ ; ןעלצרָאװ יד טימ סעבמעד יד סיױרַא

 ;רעפרעד ןוא טדעטש עצנַאג ןעבָארגעב סָאװ ; עפעיט ןעכייט ןעטשרעפ סָאװ

 ; רעפרעד ןוא טדעטש עצנַאג ןעבָארגעב סָאװ ; עמעיט ןעכייט ןעטישרעפ סָאװ

 -- רונ טליוו רהיא ןעוו :לעכלעיּפש א ךייא ייב זיא ןיילַא ןוז יד וליפא סָאװ

 -- ,ןעיולב םעד לעמיה םעד ןופ עניטכיל רהיא ןייש יד רהיא טביירטרעפ

 םעד רעקיוה םעד ןעכערבוצ ןעלעוו רימ ,טמוק !?עלא רהיא טייז ואוו

 *! ןעטלַא

 -ליּפעג ַא טימ ,ערליוו תולוק טימ ןערָאװעג טכליהרעפ זיא טפול יד ןוא

 יד לעגייפ יד "טולב ,טולב , : טצכערקעג ןעבָאה סע ...ןעגיד'ארומַא רעד

 ; עגירעגנוה יד ,תויח- יד ",שיילפ ,שיילפ , : טעיואוועג ןעבָאה סע ,עדליוו

 טָאה סע ;רעזייב רעד םרוטש רעד ,"טדיוט ,טיוט, : טמערַאילעג טָאה סע

 טָאה סע ;רעטציירוצ רעד רענוד רעד ,"גָאלש ,גָאלש , : טעװעדלַאװעג

 םונהיג ןופ וליפא ...רעגידנעמאלפ רעד ץילב רעד ,"ןערב ,ןערב , : טעצּפעשעג

 -ךאלמ רעד יא ,תיליל יא ,עזייב יד ,רעטסייג יד ןעפיולוצ ןעמוקעג ןענייז

 : עדליוו תולוק טימ טמערַאילעג ךיוא ןעבָאה ייז ןוא ,ןיילַא וליפא תומה

 "! טיוט ,טיוט !שיילפ ,שיילפ ! טולב ,טולב,

 ןעלַאפעג זיא ןוא רעטלַא רעד ןקז רעד ןָאהטעג לעקָאש א ךיז טָאה סע ןוא 1
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 ...עטגיטולברעפ יד ןעּפיל יד ףיוא ןעטקיטשרעפ ַא "לארשי עמש , ַא טימ

 ןייז ףיוא ןעפורעגבָא ךיז טָאה ןוחצנ ןוא דיירט ןופ רעדליּפעג ַא ןוא

 ןעבָאה ,ןעמעראוו םעד ,טולב ןייז ןיא ןוא ,ןעטקיטשרעפ םעד "?ארשי עמש,

 ןייז ...טצנַאטעג ןעבָאה תומה ךאלמ רעד יא ,תיליל יא ,ןעצנַאט ןעמונעג ענעי

 -ילהערפ ַא םיטש ַא טימ תומח ךאלמ רעד ןעירשעג טָאה -- ! רימ טיג המשנ

 ..)םהענ ! המשנ ןייז םהענ --- ...רעכ

 ןָאהטעג ביוה ַא ךיז טָאה רעטלַא רעד ןקז רעד ! רעדנואוו הא ,ָאד ןוא

 ,רעקיוה ַא ןהִא ,רעניטכעמ ַא ,רעכיילג ַא ,ןעמערַאװ םעד ,טולב ךייט םעד ןופ

 ןָאהטעג יירשעג ַא ןוא ,עזייב יד ןעטפערק יד ןעגענ ךיז טלעטשענקעווא ,ןוא

 ; ענידרעייפ ןוא עגנוי ,עשירפ טולב טשיורעג טָאה סע ןעכלעוו ןיא ,לוקַא טימ

 ?ןעטכינרעפ ךימ טליוו רהיא !ןעטפערק ערעטסניפ ,עדנילב רהיא ,ָא

 ...| דיא רעניבייא רעד ןיב ךיא ! טינ ארומ ןייק ךייא רַאפ רעבא בָאה ךיא

 סָאד טינ ..ןעגָארטעגכרוד ּפָאק ןיימ רעביא ךיז טָאה םערוטש ןייא טינ

 רעדנַאװ ךיא טייז .:.ןעטכינרעפ ךימ ןעליוו ןעטפערק עזייב סָאװ ,לָאמ עטשרע

 טבעלעגכרוד ךס ַא ...ןעלסקַא עניימ ףיוא ןענָארטעגרעביא ?עיפ ךיא בָאה

 ךיא ...! טינ לָאמנייק 4? ןעברַאטש רעבא ..,ןעבעלכרוד ךס א ךָאנ לעװ ןוא

 רהיא טנעק ןעבעל םעד ןוא ,ןעבעל סָאד זיא רימ ןיא ,ןעבעל לעוװ ןוא בעל

 ..!ןעטפערק ערעטסניפ ,עדנילב רהיא ,הֶא ,ןעטכינרעפ טינ

 ןעבָאה סָאװ ,ןעטפערק עזייב עדנילב ענעי טבעלענרעניא בָאה ךיא ,הֶא

 ערעטסניפ רהיא ,ןעבעלרעביא ךייא לעוװ ןוא ,םייה ןיימ ןופ ןעבירטרעט ךימ

 ,רימ ןופ קעװַא ...! געוו-רעדנַאװ ןיימ ףיוא ךימ ןענלָאפרעפ סָאװ ,ןעטפערק

 ,ךימ טקערש םרוטש רעד טינ ...טינ אֹרומ ןייק ךייא רַאפ רָאה ךיא ! קעװַא

 ןעיואוו רעד טינ ןוא ,טשרוד ןוא רעגנוה רעד טינ ,ץילב ןוא רענוד רעד טינ

 ,טרעהעג ןיוש סע בָאה ךיא --- ,לעגייפ ןוא תויח עדליוו יד ןופ ןעצכערק ןוא

 ,הֶא ..ןערהָאי ןוא ןערהָאי טייז לָאמס ?לעיפ ,לעיפ טבעלעגכרוד ,ןהעזעג

 ...! קעװַא ,רימ ןופ קעװַא
 ןוא ,רעזייב רעד םרוטש רעד ןעגיולפעגקעװוַא ןַאד זיא רעטכָאקוצ ַא ןוא

 ...רעגידנעמאלפ רעד ץילב רעד ןוא רעגידנרָאצ רעד רענוד רעד םהיא ךָאנ

 ןיא ןעדנואוושרעפ ,ןעטלַאהעב ךיז ןעבָאה ןעטפערק עזייב ,עדנילב עלַא ןוא

 ...ערעטסניפ יד ןעלהייה ערעייז

 םעהטָא ןייז ןעגיוצעגבא ןאד עלייוו ַא ףיוא טָאה רעטלַא רעד ןקז רעד
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 רעכעל יד ענעקָארשוצ ןעגיוא טימ טקוקעגנָא רע טָאה ןַאד .,.ןעגידרעייפ םעד

 ,עשירפ טולב טָאה ןהעזרעד טָאה ,ןעטעדנואוורעפ םעד ץרַאה ןייז ףיוא עשירפ

 -ָארשוצ יד ןעגיוא ענייז ןעביוהעגפיוא טָאה רע ןוא ,ןעסָאגרעפ טָאה רע סָאװ

 : טלעפייווצרעפ טעצּפעשעגסױרַא ןוא ,ןעמוטש םעד ,לעמיה םוצ ענעק

 ךיא ןעק טולב ךָאנ לעיפ יו ? ףוס ַא ןייז ןיוש לָאמַא טעוו ,וינעטָאנ --

 בָאה טציא זיב ? תונמחר ןייד זיא ואוו ,םימחר אלמ לא .,,,! ? ןעסינרעפ

 םהענרַאפ ,וינוטָאנ ..,ןעמרַאברע ןייד טינ רעבָא ,ןרָאצ ןייד רונ טנעקעג ךיא

 טינ ןיוש גנַאלרעפ ךיא ,לחומ ריד ךיא ןיב תונמחר ןייד : טעבעג ןיימ טציא

 ענייד ןוא ןרָאצ ןייד רימ ףיוא ףױרַא טינ רונ קיש ;ףליה ןייק ריד ןופ

 םוקמ ַא ךיז ריפ ןעניפעג ףליה ןייד ןחָא רשפא ךיא ?עוװ טלָאמעד ,ןעגָאלּפ

 ...! םייה ַא ,החונמ

 רעד רערעדנַאו רעד ,רעטלַא רעד ןקז רעד ןעטעבענ טציא טָאה ױזַא

 ןוא רעטייוו טרעדנַאװעגקעװַא רע טָאה ,ןעקעטש ןייז ןעמונעג ןוא רעגיבייא

 ...רעטייוו

 ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה עגיטכיל ַא ןוז עיינ ַא ...ןענָאט ןעמונעג טָאה סע

 ,,,טנָאזירָאה ן'פיוא

 ,רערעדנַאװ םעד ראפ געוו םעד ןעטכיילעב ,עיינ יד ,ןוז עזיד טעוו רשפא

 54! ? עניטכיל ַא ,ענעגייא ןַא ,םייח ַא וצ ,ןעטלַא םעד

 ,1906 ,רַאונַאו



 .סענעדעישרעפ



+ 
ײ
ו
=
ט
ט
 
 א

 י הער טיה סג 7



 דיגמ רעדנילב רעד ןוא שרדמה תיּב רעגיכלימ רעד

 1 י

 .םיתבה ילעב ענייז ןוא שרדמה תיב רעגיכלימ רעד

 ךיז םניפעג רע .נ ןיא םש ןעסיורג ַא טָאה שרדמה תיב רעניכלימ רעד

 עטנַאקעבנוא ןוא עטנַאקעב עלא ןענױָאװ סע ואוו ,טדָאטש ןופ ?לייהט םעד ןיא

 ןופ עלַא ןענייז שררמה תיב ןעגיכ?ימ םעד ןופ םיתבה ילעב יד .םיבננ שידיא

 ,ןערָאװעג טיבעגפיוא רע ןיא דלעג רעייז ףױא .ןעדיא טרָאס אזא

 טרָאד ..ףױא ךיז רע טלַאה תוליפת ןוא תובדנ ערעייז ףיוא

 ערעייז םֹהַא ייז ןעדער  טרָאד ,ףינוצ ךיז ייז ןעביילק

 ןעדייר ןוא הרוחס עטנעכטַאלעג ערעייז ןעפיוק ןוא ןעפיוקרעפ ,"ןעטפעשעג ,

 טרָאד ןוא תובנג עיינ םורַא ייז ןעטכַארט טרָאד ."טיײברַא, עשירפ ןעגעוו ּפֶא

 ....תובנג עטלא יד ראפ הליחמ טָאג ייב ייז ןעטעב

 טרעהעג ,סע טסייה ,"ןַאמ-ךאפ ןייק טינ ,"רעווָאדלָאי , א ,דיא א יוזַא

 רע יו דלַאב ,טייצ עטשרע יד זַא ,טלהעצרעד ןעמ ...שרדמה תיב םעד וצ טינ

 ןעמוק טריבורּפ ןעדיא "עווָאדלָאי, עגינייא ןעבָאה ,ןערָאװעג טיובעגפיוא זיא

 ייז רעדייא : קסּפ ןע'סואימ ַא טּפאכעג טרָאד רעבָא יז ןעבָאה ,ןענעוואד ןיהא

 -עג םלענ ןיליפתו תילט רעייז ןיוש זיא ,ןענעוואד טלעטשעג ךָאנ ךיז ןעבָאה

 -עגנייא טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,ייז ןופ רענייא ןוא ! טעה --- טעה ןערָאװ

 -סיוא , שממ רע טעװ טי זַא ,ןערעוו אקוד לָאז ןיליפתו תילט רעד זַא ,ט'ןשקע

 טלָאמעד טָאה ,ןעמ טלהעצרעד ,שרדמה תיב ןופ םיתבה ילעב יד "ןעיינַארַאק



 סענעדעישרעּפ 28
 ט4 222 יט; סיגוט קוק עטס טאב י יידל 2

 -נוא , עדנוזענ רֶאּפ א ןופ "טרהיפעגסיורא , יוזא ןענַארקעג תונשקע אזא ראפ

 ןוא שרדמה תיב ןעטייווצ א ןיא ןעפָאלעג דלַאב יקַאט זיא רע זא ,"רערהיפרעט

 ...הנוכ רע'תמא טימ ?מוג טשנעבעג טָאה

 יקולח ןאראפ זיא "רעניכלימ , שרדמה תיב םעד טפור ןעמ סָאװ ראפ

 ןעקנירט םיתבה ילעב ענייז ?ייוו ,ראפרעד טושּפ זא ,ןעגָאז עגינייא : תועד

 ןעמָאנ ןעזעיד זא ,ןעגָאז ערעדנַא ןוא ,תומחב עטע'בנג'עג ןופ ךלימ עטסיזמוא

 יד , ןעפורעג רָאנ ךיז רע טָאה הליחתכל ,לאפוצ ַא ךרוד ןעגָארקעג רע טָאה

 ,ןטש השעמ ,ךיז טָאה ,טיובעגפיוא םהיא טָאה ןעמ יוװ דלַאב רונ ,"?הוש עיינ

 עיינ יד ןערהָאפענייברעפ זיא קינבושי ַא :עטכישעג ןימ ַאזַא ןעפָארטעג

 רעד .טייצ-רעמוז גָאט-ראפ ןעוועג זיא סע ,ךלימ ןענָאװ ַא טימ להוש

 "עג ןייֵלַא ךיז זיא דרעפ רעד ןוא ,לעמערד ןעקַאמשעג א טּפאכעג טָאה קינבושי

 -"בושי רעד זַא .קרַאמ םוצ "ךאילס, ןעטנַאקעב ן'רעביא עילָאװַאּפ ןעגנַאג

 רעד ןופ ןייש יד ראפ ןוא ,גָאט רעסיורג ןעוועג זיא ,טּפאכענפיוא ךיז טָאה קינ

 ...ךלימ ןייק טינ ןוא םילכ ןייק טינ ךיז םורא ןעהעזעג טינ רע טָאה ןוז רעלעה

 םילכ ןייק ָאטינ ,גידייל --- ןעגָאװ ןיא טרָאד ,ָאד טקוק ,ןעניוא יד ךיז טבייר רע

 טּפַאכ ,דרעפ םעד ןעלעטשבא רע ל?יו ..!ךלימס ןייק .ָאטינ ןוא

 ןעפיול ,דלאוועגנ א אמתסמ רע טכאמ .ָאטינ ךיוא זיא דרעמ ןייק זא ,ךיז רע

 ןוא ןעכַאל ייז .ייז ןעכאל ,קילגנוא ןייז רע טלהעצרעד .ןעשנעמ ףיונוצ ךיז

 רע זא ,םהיא ןענָאז ןוא תונמחר ןעשנעמ יד םהיא ףיוא ןענעירק טנייוו רע

 -עירק הוצמ א ץוח א רע טעוװ ,להוש עיינ יד ףיוא ט"ר עכילטע ןייז בדנמ טעוו

 עכילטע טקעטשעגבָא טָאה רע :הוה ךכ .קירוצ דרעפ ןייז ןוא ךלימ ןייו ןעג

 טרָאד ןופ ןוא ףיוה-?הוש ן'פיוא טכארבעג םהיא ןעבָאה ןעשנעמ יד ןוא ,ט"ר

 טימ םילכ ענייז ןענַאטשעג ןענייז ,דומע ן'רעטניה טרָאד .להוש ןיא ךיילג

 -ניה טרעהרעד רע טָאה ,ףיוה ן'פיוא ?הוש ןופ קירוצ סיורא זיא רע זא ..,ךלימ

 ,ךעלעמַאמ ,טשרע : טקוקעגמוא ךיז טָאה רע ; דרעפ ַא ןופ ןעשזריה א ךיז רעט

 ...! דרעפ ןייז

 --- ? להוש ןיא ןעטלַאהעב ןעוועג ךיוא רע זיא ? ָאד דרעפ רעד טמוק יו

 .ט'שודיח'עג קינבושי רעד ךיז טָאה

 ןייק ןעגערפ טינ רעסעב לָאז רע ,ןעהטארעג םהיא ןעבָאה ןעשנעמ יד

 סע ןעכלעוו ןופ ,רעפטנע אזא ןעבעג םהיא ייז ןעלעוו ,טינ זא ,תוישק ענירביא

 -רעד קינ'בושי רעד טָאה רעבָא קרַאמ ן'פיוא ....ןערעוו טוג טינ םהיא טעוו
8 + 



 628 ןירֿבָאק ןָאעּפ

 רענעי ןופ ןוא ,ערעדנא וצ ךָאנ עזעיד ןוא ןעדיא ערעדנא וצ שודיח ןייז טלהעצ

 תיב רעגיכלימ רעד, ןעמָאנ םעד ןעגָארקעג ?הוש עיינ יד טָאה ןָא טייצ

 .,.."שרדמה

 עטע'בנג'עגקעווא ןייז קירוצ ןעבָאה ל?יוו תיבה לעב רעטע'בנג'עב א זַא
 ןוא ייצילָאּפ טימ טינ אקוד ןוא שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא ןעמוק רע זומ ,סטוג

 / תיב ןעגיכלימ ןופ ינּפ יד ןופ םענייא טימ ןעהעז ךיז זומ רע.הזנור טימ טינ

 ,ײשטַאנזַאק םעד טימ ֹוצ ,ךרד חרומ םעד טימ וצ ,יאבנ םעד טימ וצ ,שרדמה

 רע ,ךיוא שמש םעד טימ ןעלדנַאחרעטנוא וליפא רע געמ הבנג ערענעלק א ייב

 טדער שנעמ רעכילרהע ןַא יו רעדָא ,םינּפ תוזע ןא יו ,ןעדער טינ רעבָא זומ

 ןעטייווצ ַא וצ טמוק סָאװ ,רחוס ַא יו ,ןעדער רע זומ רחוס א יו רונ ,בנג ַא וצ

 -עב טמוק סָאװ ,רענייא יוװ רָאג וצ ,רוחסמ ןעסיוועג א ןעגעוו ,ןַאמסטפעשעג

 תיב ןעגיכלימ ןופ םיתב ילעב יד םירָאװ ....הבוט ַא ןשענעמ ןעטוג ַא ייב ןעט

 ,רענָאה רעייז ךיוא ןוא םיניד ערעייז ,"סענָאקאז ,, ערעייז ךיוא ןעבָאה שרדמה

 ױזַא ,ענייד זיא סָאד זַא ,סיוא טמוק םיניד ערעייז יּפ לע ןוא ."ךיא , רעייז

 זיא ,טעּפַאצדָאּפ רעבָא סָאד ךיא בָאה ; טעּפַאצדָאּפ טינ סָאד בָאה ךיא יו גנַאל

 ןעוועג רעהירפ זיא סָאװ ,קירוצ ןעבָאה ליוו רענייא זא ,רעבירעד ....עניימ סָאד

 טהעטשרעפ ....עניימ ראפ ןעלהָאצעב רימ רע זומ ,עניימ רעטציא ןוא ענייז

 ,רעכיז ןייז רענעי ןעק רעבָא ראפרעד ,רעהירפא ןערעוו זומ טלהָאצעב זא ,ךיז

 ויפ םיתבה ילעב יד ןעד ;ןערהעקמוא םהיא םעדכָאנ ןעמ טעװ הבנג יד זא

 -ָאמ טימ ןעשנעמ ךיוא ןענייז ייז ,טרָאװ דימת ןעטלאה שרדמה תיב ןעניכלימ

 ....| טכאמענּפָא טסייה טכַאמענּפָא ייז טימ ןוא ,רשוי ןוא לַאר

 ךיז טפערט סע : לשמל .םירחסמ ענעדעישרעפ ןעכאמ ןעמ ןעק ייז טימ

 ילעב ענהעש ןעשיווצ סיוא טכערב שרדמה תיב רעדנאנא ןיא זא ,לָאמ ַא

 -אב יד ןוא ןעטייז יד ןעלעטשנייא זומ ןעמ רעכלעוו ייב ,הקולחמ א םיתבה

 ןעכירק טינ ,הלילח ,ךיז טעוו תיבה לעב רענהעש ַא זַא ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעק

 רע זַא ןוא רעקרַאטש זיא דצ רענעי זַא ,סייוו רע ןעוו ,טּפיוהרעביא ,ןענַאלש

 םידי עגיטכיר יד ןעמ טגירק ואוו טנייה ...,רענייב יד ןעכָארבוצ ןעגעירק טעוו

 תיב ןעגיכלימ ןיא זא ,ךיז טהעטשרעפ ..,? דצ םענעי טימ ךיז ןענעכער וצ

 ,ןענכער ןעדעי טימ ךיז "עניכלימ ,, יד ןעלעוו לעבור עכילטע ראפ .שרדמה

 . םיתבה ילעב ענהעש ָאד ןענייז סע ..,! ןפוא ןעגיטכיר ן'פיוא ךיז ןענכער ןוא

 ןעניבלימ א ןופ ץנעבמערט ןעגיטכיר א טכוזרעפ ,הליחמ ,ןעבָאה סָאװ ,.נ ןיא
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 ןליפא טָאה ,ןעבָאה עניכלימ יד יו םידי עניוזא זא ,שוריפב עלא ןענאז ייז ןוא
 ...! טינ ךיוא ,?ידבהל ,ושע

 טינ ייז טקערש ךאז ןייק ,עניכלימ יד ,גיחעפ ייז ןענייז םיקסע עלַא ףיוא
 תיב ןוא שרדמה תיב ןיא יו ,םעווקעב יוזא ךיז ייז ןעלהיפ עמרוט ןיא .ּפָא
 .,,םייה רעד ןיא יו ,שרדמה

 : לידבהל ,קנַאב ןימ א שרדמה תיב רעגיכלימ רעד זיא ויציִלֲאּפ יד ראפ
 ....רלעג "טהיצ , ןוא ןיהַא יז טמוק ,בשיימ רונ ךיז זיא יז ןעוו

 אקוד שרדמה תיב רעגיכלימ רעד ףיוא ךיז טרחיפ םינינע ערעדנא ןיא
 יפעב ענהעש תמא יד ןופ םישרדמ יתב יד ןיא יו דָארג ,ךאלשעדיא ןהעש ץנאג
 הרות תחמש ןיא ,תוילע עטעפ ראפ ךיוא טרָאד "ןעפּפמעק, ייז .םיתבה
 ןיא יו טקנוּפ ,תופקה ראפ ךיוא ךיז ןעגָאלש ןוא םירוכיש ךיוא טרָאד ןעצנַאט
 ,םיתבה ילעב ענהעש יד ןופ םישרדמ יתב יד

 טנייפ רהעז ןעבָאה ייז רעבָא ,ןעטוג ַא ןערעה וצ בעיל ייז ןעבָאה ןזח ַא
 ,עגיבלימ יר ןעגָאז ,"םידיגמ יד ןעלָאז, .דיגמ א ןופ תושרד יד ןערעה וצ
 "/ !?זנוא טינ רעבָא ,תורצוי ערעייז טימ ערעדנא סעטאיּפ יד ןעצארק,

 שרדמה תיב רעגיכלימ רעד יו דלאב ,רונ לָאמנייא זא ,טקהעצרעד ןעמ
 ףיורא זיא רע .טעשזדנַאלברעפ ןיהא דינמַא טָאה ,ןערָאװעג םיובעגפיוא זיא
 זיא ןוא לעטיה ןייז ןָאהטעגסױא ,תילט ןייז ןָאהטעגנָא טָאה ,המיב רעד הוא
 ןעוועג זיא ןינע ןייז .ןעגָאז ןעמונעג רע טָאה ןַאד ,עקלומראי ןיא ןעבילבעג
 -עג ךיז רע טָאה ,"בונגת אל, םוצ ןעמוקעג זיא רע יו .תורבדה תרשע יד
 -יה יד ןָאהטנָא טלָאװעג רע טָאה .אטינ םהיא ףיוא זיא תילט רעד זא ,טּפַאכ
 ןעפיולטנַא טלָאװעג רע טָאה ; ָאטינ ?עטיה יד זיא ,חרביו א ןעכאמ ןוא לעט
 רעד זיא .ָאטינ ךיוא זיא עקלאמראי יד זא ,ךיז רע טּפאכ ,עקלאמראי ןיא
 ,בונגת, :ןעיירש ןעמונעג טָאה רע :לַאפנייא ןא ףיוא ןעלַאפעג דיגמ
 יפעב יד ןעלעפעג וצ טימרעד גידנעניימ "1 ןענע'בנג עי טסלָאז וד --- בונגת

 ןוא ?עטיה ,תילט ןייז ןעוועטארסיורא ןוא שרדמה תיב ןעגיכלימ ןופ םיתבה
 םורא ןערָאװעג ךיילנ זיא ,ןעירשעגסיוא סע טָאה רע רונ יוװ רעבָא ,עקלאמראי
 טיג, :ןָאהטעג יירשעג א טָאה עגיכלימ יד ןופ רענייא ןוא םרַאיל א םהיא

 טּפַאכעגנָא םהיא ןעבָאה רוביד ידכ ךות יקַאט ןוא "! דיגמ םעד ,תוקלמ םהיא
 .עמהיב ןופ טפעלשעגרעטנורא םהיא טָאה ןעמ ןוא דנעה גילדנהעצ א
 .ריגמ רעטלעמוטוצ רעד ןעירשעגסיוא טָאה "7? סָאװ ראפ ,ןעדיא ,שטייטס,
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 יוזא םהיא טָאה ,שרדמה תיב ןעניכליט ןופ ךרד הרומ רעד ,ןאשטוב ערָא ןוא

 -עג טינ טַאלג רהיא טָאה ,"בונגת אל  טגָאז רהיא זַא ,אלימ ,, : טרעפטנעעג

 ןענייז : ךייא ךיא גערפ ,"בונגת, טגָאז רהיא זַא רעבָא ...טרָא םעד ןעפָארט

 ערעסערג ןערעוו ךָאנ ןעלָאז רימ זא ,טליוו רהיא ? םיבנג עניילק ךָאנ רימ

 *! ךיגמ ַאזַא ,תוקלמ ראפרעד םהיא טינ .,,? םיבנג

 ,..שרדמה תיב ןעגיכלימ ןופ םידינמ יד ךיז ןעטיה ןָא תוקלמ ענעי ןופ ןוא

.2 

 .שרדמה תיב ןעגיכלימ ןופ םעקינווָאנישמ יד

 רעקיד א ,ץטוב המלש ןיא שרדמה תיב ןעניכלימ םעד ןופ יאבג רעד

 רהָאי א ,דרָאב רעטיור רעטיירב ַא טימ ,םינּפ ןעטיור א טימ דיא רעקרַאטש

 יד ןיילא ןעבעגעגפיוא ןהעצ רהֶאי ַא ןיוש טָאה המלש רעזעיד טא גיצפנופ

 -ייר ַא ןיא רע .."הרוחס , ערעדנַא ייב ףיוא רונ רע טפיוק רעטציא ,"הכאלמ,

 ,עטסטלע יד ,רעטכָאט ןייא .רעטכעט יירד ןוא רעזייה עכילטע טָאה ,דיא רעכ

 עטייווצ יד .חבט ןעש'יונ א טימ טאהעג הנותח טָאה ןוא ט'דמש"עג ךיז טָאה

 ,ןעקניכַאװש ַא ,ןהוז ַא ס'דמלמ א ,עכּפ עצנעב ראפ ןעבעגעגסיוא רע טָאה

 טגעלפ רע עכלעוו ,לעדרעב רעטיש ץיראווש א טימ ,קישטנַאמרעגנוי ןעקניסַאלב

 יד םהיא ןעגעלפ "עכּפ,, .רעגניפ עראד עננאפ יד טימ ןעלּפישט גידנעטש

 -לימ ןיא האירק לעב רעד ןוא תירחש רעד גידנעייז ?ייוו ,ןעפור עגיכלימ

 -יֹוהנֶא טפראדעג טָאה רע רעדייא ,לָאמ סעדעי רע טנעלפ ,שרדמה תיב ןעגיכ

 ןעזָאלסױרא רע טגעלפ ייברעד ןוא ןעקַארכסיױא טוג ךיז ,"ןענעייל , וצ ןעב

 ....עכּפ ,עכּפ , יו ,ןעגנולקעג ןעבָאה סָאװ ,רענעט עכלעזא ןעּפיל יד ןעשיווצ

 המלש ןוא ,שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא "דלָאי, רעניצנויא רעד ןעוועג זיא רע

 -עג זיא רעטכָאט עטירד יד .םהיא טימ ט'סוחי'עג קרַאטש ךיז טָאה ץטוב

 -נוי ןעלעדע ןַא רָאג טכוזעג רהיא ראפ טָאה רע ןוא םיכודיש ןיא ךָאנ ןענַאטש
 ....ןעוועג זיא עכּפ עצנעב יו ,ןאמ ןעג

 ַא ,ןאשטוב ערָא ןעוועג זיא שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא ךרד הרומ רעד
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 ןהעצ רהֶאֹי גיצנַאװצ ןופ ףיולרעפ ןיא זיא רעכלעוו ,רעלדנעה-דרעפ ַא ,דיא

 שימייה יוזא ,עמרוט ןיא ןעטנַאטסערא יד ייב ַאטסָארַאטס א ןעועגּפָא רהֶאי

 .ןעוועג טרָאד רע זיא

 ַא טימ ,סעצײלּפ עלָאמש טימ דיא רעגנַאל ,רעכיוה א ןעוועג זיא רע

 טימ ןוא לעדרעב גיציּפש ,יורג ַא טימ ,םינּפ ןעטלעּפוטשעג ןעכיילב ןעגנַאלה

 תיב ןיא תבש ןעמוק רע טגעלפ טּפָא ץנַאג ,ףאלגיוא ענידעכעטש עניילק

 ן'טימ שרדמה תיב ן'רעביא ןהעגמורא רע טגעלפ ןַאד .,טול יו רוכיש שרדמה

 ןוא םלוע םוצ דנעה עגנַאל ענייז טימ ןעכאמ טנעלפ ,ּבָאק ן'רעביא תילט

 ."ןיירַא ןעצרַאה רעייא ןיא חיר א ,טנעוואד ,םיבגג ,טנעוואד, : ןעיירש טנעלפ

 ץטוב המלש וצ ןעשוק ךיז ןעכירק רע טגעלפ ,רוכיש טוג ןעוועג זיא רע ןעוו

 ןענייוואוצ ךיז טגעלפ רע רעדָא ,הכרב ףיוא ךיז וצ ןעפור םהיא טנעלפ ןוא

 :ןעיירש טגעלפ ןוא טסורב ןוא תוחוכ עלא טימ ןעּפַאלק ךיז טנעלפ ,?וק ן'פיוא

 ערָא ןיב ךיא ? אה ,שנעמ רענייפ ןייק טינ ןיב ךיא זא .,סָאד טגָאז רעוו,

 רונ ,טינ לָאמנייק ךיא ע'בנג ןיילא ..,! יונ ןייק טינ ,דיא א ,דיא ַא ,ןַאשטוב

 ךיא ןיב סָאװ ראפ ...? ראפרעד סעּפע רימ טמוק ...דרעפ עגיליב ?עדנאה ךיא

 "...9 ַא--א---אה ,ןאמ רענייפ ןייק טינ

 "וצ ךיז ערָא טגעלפ ןאד .ןעכאל ןעמהענ טגעלפ םהיא םורא םלוע רעד

 טייז רהיא, --- ןעיירש ןעמהענ רע טנעלפ --- "? רהיא טכאל סָאװ, : ןעכָאק

 רעייא ןיא חיר א ,טנעוואד ,םיבנג ,טנעוואד ...? רימ ןופ ןעשנעמ ערענהעש

 ,..! ןיירא ץרַאה 41

 ,ךוטַאק עק'לארשי ןעוועג זיא שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא יעשטַאנזַאק רעד

 עסיורג טימ ,דרָאב רעצרַאװש רעטיירב רעגנַאל ַא טימ דיא רעצרַאװש ַא

 עקיד עצרוק טימ ןוא לעכייב ןעדנור ַא טימ ,ןעגיוא עטעשטאקענסיוא עצרַאװש

 רע ,,זנַאג עטעפ ַא יוװ ,סיפ יד ףיוא טגעיוועג ךיז רע טָאה גנַאג ןיא .ךעלסיפ

 ,חרומ ןיא ,טרָא ןייז ףיוא ןעסעזעג דימת ךיז זיא ,טדערעג ןעוו ןעטכעז טָאה

 ןוא ץטוב המלש ןעשיווצ ןעטימ ןיא שדוק ןורא ןופ ץַאלּפ ןעטייווצ םעד ףיוא

 זיא רע .ענימ רענשזַאװ ַא טימ דרָאב יד טעלגעג ךיז םָאה ןוא .ןַאשטוב ערָא

 םיארונ םימי וצ ןזח ַא .שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא רעבעגױַאט רעד ןעוועג

 עלַא ןעוועג ןעלעפעג רע זיא ןַאד ,ןערעוו ןעלעפעג טפרַאדעג םהיא טָאה

 ןעלייהטנייא ךיוא רע טגעלפ ס'ריטפמ יד ןוא תישילש יד ,תישיש יד .עגיבלימ
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 רעד ייב גילייח ןעוועג זיא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןוא ,עניכלימ יד ןעשיווצ

 ,הרבח

 טרעטעגרעפ ןוא טרעדנואוועב עגיכלימ יד םהיא ןעבָאה טּפיוהרעביא

 טָאה ,דרעפ עטע'בנג'עג טימ ןעבעל ץנַאנ ןייז גידנעלדנאה ,לייוו ,רַאפרעד

 ...עמרוט ןיא טעּפַאצדָאּפ לָאמ יירד רונ ךיז רע

 ַא ,קילָארק עלעצעג ןעוועג זיא שרדמה תיב ןעגיבלימ ןיא שמש רעד

 ,ניוא ןייא ףיוא רעדנילב ַא ,טלַא גיצכעז רהֶאי ַא ,לעדיא רעקנילפ ,רערַאד

 ןיילק א טימ ,קַאב רעטכער רעד ףיוא טינש ןעגנַאֿל ַא ןופ ןעכייצ א טימ

 רעכעל ייווצ טימ לעדנייב ןעלָאמש ןעטיור ַא טימ ןוא לעדרעב יורג גיציּפש

 ,זָאנ ַא ןעסעועג םהיא ייב זיא לָאמַא ואוו ,ץאלּפ םעד ףיוא ןעטייז עדייב ןופ

 ַא ןיא ןעגנַאגעגמורַא קילָארק לעצעג זיא רעמוז ייס ןוא רעטניוו ייס

 -עגסױרַא ןעבָאה סע ןעכלעוו רעטנוא ןופ ,ןעטפַאק ןעוַאטַאװ ןעקיד ,ןעצרוק

 ןיא ןוא ,תיציצ עלעג עקיד טימ תופנכ עברא ןַא ןופ סעגערב עלעג יד טקוק

 .םינותחת ענעטנעווייל עסייוו

 ,שררמה תיב ןעניכלימ ןיא "םחוימ; א ןעוועג זיא עלעצטעג רעזעיד

 ,ןעבעל ןיא טכאמעגכרוד טינ ?עיפ ױזַא טָאה םיתב ילעב ענייז ןופ רענייק

 -רעביא ,טגעלעגפיוא טוג ןעוועג זיא רע זַא ,לָאמַא ..עלעצטעג ,רע לעיפיוו

 ןעבלַאה, ַא ןעמהענניירַא בירעמ ךָאנ לָאמַא טגעלפ'מ ןעוו טייצ-רעטניוו טּפיוה

 ןעצעזקעוַא ךיז רע טגעלפ ,מה"יב ןיא ןעסייברעפ וצ עלעזנעג ַא טימ "ףָאטש

 "רעד ןעמהענ טגעלפ ןוא ןעוויוא ןעגידנענערב םעד .םורא הרבח ןעשיווצ

 .ןעבעל ןייז ןופ "סעיצקַא , ןעלהעצ

 ןעביוהנָא רע טגעלפ --- סעק'הירב טייז רהיא זַא ,ךָאד טניימ רהיא טָא ,

 ַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא --- לוק ןעמייהעג ןעליטש ַא טימ ןעלהעצרעד וצ

 ןהעצ ףיוא עלַא טגיוט רהיא ; סעקענש טייז ,עילעּפאק עצנַאג רעייא ,רהיא

 טימ ןָאהט קניו ַא ערטיכ רע טגעלפ ייברעד) ...! עי --- תורּפכ שטַאסיט

 רעליואוו השעמ גנוצ ן'טימ ןעקַאנקוצ טגעלפ ןוא לעגיוא רעניצנייא ןייז

 ןעכָארקעג רהָאי ןהעצטכַא וצ ןיוש ןיב ,רעמירּפַאנ ,ךיא ,סעטַאי ,ָאהֶא (גנוי

 טימ ןעדנעוו םיצולּפ ךיז רע טנעלפ --- עלַא רהיא טָא ! ָאהִא ,רעייפ אזַא ןיא

 ,רעיוא םענעסירעגבָא םעד טימ טרָאד וד טָא -- גרַאװגנוי עגימורא יד וצ ץיה

 ךיז טלַאה רהיא טָא ! ןעגיוא יד רעטנוא "ןערַאנָאּפ , יד טימ ,טרָאד וד יצ

 רהיא טלָאװ ; סעקינמַאד עיבעט אי עצנַאג רַאפ ,סרעקַאנק עצנאג רַאפ ךָאד
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 ...! הכמ ַא ,עהע ? לַאטש ןיא ןיילַא םהיא וצ ,קינװַארּפסיא םוצ ןעכָארקעג ךיוא
 רעיפ ,רעלדָא ןַא ,ץעבערשז םענָארװ ַא ןוא ןעכָארקעג עקַאט ןיב ךיא ןוא
 -ַאנַאלב אקשאוו ,וד ןוא ?לַאטש ןייז ןופ טעקסַאטעגסױרַא ,ןעוועג טֶּלַא רהֶאי
 ּמַאכ ,ֹונַא ...! ןעטַאט ןייד ףיוא ףייפ ךיא ,קינוַארּפסיא ןיזָאּפסאג ,עידָאר
 ".! עכ ,עכ ,עכ ,דלעפ ןיא דניוו םעד ּפַאכ ,ַאדיַאה ,.,ןעלעצטעג ןעטרָאד

 טנעלפ הרבח .טרעטסייגעב ןעוועג ןיוש רע זיא רעטרעוו עטצעל יד ייב
 ,ןעפיל יד טימ טעצקַאמשעג ,תולעּפתה סיורג טימ םהיא וצ ןערעהוצ ךיז
 ןַאמ רעגנוי רעד .ּפעק יד טימ טלעקַאשעגוצ ןוא סעצינליטַאּפ יד טצַארקעג
 עטיירב טימ גנוי רעדנוזעג ַא ,רזממ עק'ךורב ,רעיוא םענעסירעגבָא םעד טימ
 טימ ןעגנירּפשפיוא טגעלפ ,ראָאה עטיוד טימ ןוא םינּפ ןעבַאד ַא םימ ,רענייב
 רענעי זַא ,ױזַא עציילּפ ן'רעביא ןעלעצטעג גידנָאהט ּפַאלק ַא ןוא תובהלתה
 -ץזייה א טימ ןעיירשסיוא רע טגעלפ ,לעגיוב ַא יו ןעהערדפיונוצ ךיז טנעלפ
 ...! ךע ,ןעשנעמ ןעוועג ןענייז ?ָאמַא ,שַאבאש -- ; לוק ןעניר

 יד וצ טקעּפסער ןעמעיט ןייז ןעזײװאוצסױרַא רעקרַאטש ךָאנ םוא ןוא
 ןעגיד'הנומש-לופכ ַא םר ?וקב ןעכַאמ ייברעד רע טגעלפ ,ןעשנעמ עגילָאמַא
 ...ךרבש ימ ןעשיסור

 - א ךָאנ ןעקיש טגעלפ ןעמ ,ןעכַאלוצ קרַאטש םעד ןופ ךיז טנעלפ הרבח
 עלעצטעג טנעלפ ,טעקסָאנשעגרעטנוא טוג ,ןוא "ףָאטש ןעבלַאה , ןעטייווצ
 - ענייז ןעגעוו ןעלהעצרעד רעייפ רהעמ ךָאנ טימ ,ןעטייחלעצנייא רהעמ ךָאנ טימ
 ןופ ענייא ןופ ןערָאװעג לעּפתנ טּפיוהרעביא זיא הרבח ."סעיצקַא , עגילָאמַא
 ַא ,רענייגיצ א טע'בנג'עב לָאמַא טָאה עלעצטעג ױזַא יו ,"סעיצקַא , עזעיד
 ,ףשכמ ַא ןייז ןיילַא ןעדייס ןעמ זומ וצרעד -- ! אהא ,ןענע'בנג'עב רענייגיצ
 ,..! "רעטוג-טינ , א יצ

 ןעטרעפ םעד ייב "סעיצקַא, ענייז עלעצעג ,ךילנהעוועג ,טגעלפ ןעגידנע
 ןעלקָאש ןוא ןהעטש רונ ,ןעציז טינ ןיוש רע טגעלפ ןַאד ."ףָאטש ןעבלַאה
 רונ ,הרבח יד וצ טינ ןעדייר ןוא ,ןעּפיל יד טימ ןעכַאמ ןוא ,םיפ יד ףיוא ךיז
 םעד ,ףרד הרומ םעד ,יאבג םעד ןעטלָאשעג ןַאד טָאה רע ,ןיילַא ךיז וצ
 ןעּפַאכניירא רע טגעלפ ףוס ן'פיוא ןוא .םיתב ילעב ענייז עלַא ןוא ײשטַאנזַאק
 ןעשטּפָאט טגעלפ ,רעמָאי א טימ ןעסייב ייז טנעלפ ,ליומ ןיא דנעה עדייב
 : ןעיירש ןוא סימ יד טימ

 בָאה ,רענייב טימ גנוי אזא ןעוועג ןיב ךיא ,..4 רשוי רעד זיא ואוו ---
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 -עילַאקוצ קַאב ַא ,ןערָאלרעּפ זָאנ ַא ,"טייברַא, רעד ייב גיוא ןַא ןערָאלרעּפ
 תיב םעד ןיא יאבנ רעד ןייז טפרַאדעג רָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ךיא -- טעשט

 רעוו ןוא ! ץטוב המלש ? יאבג זיא רעוו ןוא ! שמש ַא רָאג ךיא ןיב ,שרדמה

 ! ץטוב המלש רעדעיוװ ? ישילש זיא רעוו ןוא ! ןַאשטוב ערָא ? ךרד הרומ זיא

 רעד זיא ואוו ..,! קילָארק עלעצטעג -- ףךיא ? החכות יד טגירק רעוו ןוא

 ַא סעּפע ןיא רע ? סָאװרַאפ .דובכ טָאה ,רעזייה טָאה ןץטוב המלש ? רשוי

 ךָאד רע טָאה ! ןיירַא המשנ ןייז ןיא חור ַא ,דימלת ןיימ ךָאד זיא רע ? בר

 ןעבָאה טפרַאדעג ךָאד ךיא בָאה .יאבג רעד ךיא ןוא שמש רעד ןייז טפרַאדעג

 ַא ? רשוי רעד זיא ואוו ? שרדמה תיב ןיא ָאד ןעניואוו לָאז רע ןוא רעזייה יד

 ךיז רע טגעלפ ---.,,? ַאדַאדַאה ...? ואוו זיא רשוי רעד ...! ךייא ףיוא עירעלָאכ

 : ...הרבח רעד וצ ןָאהט רהעק ַא

 הרבח ןעוו .טשוקעג רעדָא ןענָאלשעג רעדָא ךיז רע טלָאװ טייצ ַאזַא ןיא

 סע רָאנ סָאװ ,ץלָאה קיטש א ןעּפַאכ רע טגעלפ ,ןָאהט ךַאל א םהיא ןופ טנעלפ

 ףיוא ןעפרַאװ ךיז טנעלפ ןוא ,דנַאה רעד רעטנוא ןעכַאמ םהיא ךיז טנעלפ

 - ,ןענע'בנג וצ סָאװ ַאטינ זיא ָאד ,םיבנג ,סױרַא ,סױרַא , : יירשעג ַא טימ ייז

 | *! סױרַא
 טָאה רע רונ עקַאט זַא ,טכערעג ןעבעג םהיא טנעלפ הרבח ןעוו ,רעבָא

 ַא יו ,ךייוו ןערעוו רע טגעלפ ,שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא יאבג ןייז טפרַאדעג

 : גידנעּפילכ ן'הנעט טגעלפ ןוא ןעשוק ךיז ןעמעֶלַא וצ ןעכירק טגעלפ ,דניק

 ,ןילַא גָאז ,טכערעג טינ ךיא ןיב .טָאי ַא יבא טינ ךיוא ךָאד טזיב וד טָא,

 ,טײברַא רעד ייב ןערָאװעגנָא ךיא בָאה קַאב עבכַאה א ,זָאנ ַא ,גיוא ןַא ? אה

 !ץטוב המלש ,קוידרוב ַא ,רעניימ דימלת ַא ? יאבנ זיא רעוו --- ףוס ן'פיוא ןוא

 ",..1 ש"מ-מ-שיש ַא ,רהָאי ץראווש עדלַא וצ ,שמש א ? ךיא ןיב סָאװ ןוא

 רערהיפ-טּפיוה יד רַאפ ךיז רע טָאה ,רוכש ןעוועג טינ רעבָא זיא רע זַא

 "עגרעטנוא ייז וצ ךיז טָאה ,ןעיירד ןיא ןעניובעג שרדמה תיב ןעניכלימ ןיא

 ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ייז רַאפ ןעכירק וצ ןעוועג טיירעב זיא ןוא טע'פנח

 עק'לארשי ,ןַאשטוב ערָא ,ץטוב המלש ןופ טפַאשרערהיפ יד רעטנוא טָא

 גנַאל ןעֹרהָאי ןוא ןערהָאי ךיז טָאה קילָארק עלעצטעג שמש םעד ןוא ךוטַאק

 ןייפ ןוא ,ןפוא ןעטסנהעש םעד ףיוא שרדמה תיב רעגיכלימ רעד טרהיפעג

 זיי /הש םענעי זיב ,ןעפָארטעג טינ ןעטרָאד טָאה ךַאז עכילנהעוועגנוא
 יי יי
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 .שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא המוהמ יד

 -טע ךילקריוו ןעפָארטעג שרדמה תיב ןעגיכלימ ןיא טָאה תבש םענעי ןיא

 םהיא טלָאװ .נ טדָאטש רעד ןופ ייצילָאּפ עצנַאנ יד ןעוו סָאװ ,סנױזַא סָאװ

 יד ןעקָארשעגרעביא טינ ױזַא ,טלעמוטוצ טינ ױזַא יז טלָאװ ,ןעלַאמעב םיצולּפ

 ,ןעפַארטעג טרָאד טָאה סָאװ ,סָאד יוװ עניכלימ

 ןיא ט'ןשרד'עג טָאה דינמ א .טייקגיניילק ַא טָאה ןעפָארטעג ןוא

 טָאי ןייק טינ ןעוועג זיא רע זַא ,ךיז טהעטשרעפ ! שרדמה תיב ןעגיכלימ

 .ןענע'שרד ךיז וצ ןעדַאלנייא טנעקעג םהיא ןעבָאה עניכלימ יד ןעוו ,דינמ ַא

 רערַאברעדנואוװ רעבלעז רעד ,ןעוועג סע זיא דינמ רעדנילב רעטמהירעב רעד

 ןופ .נ ץנַאנ טבָאקעג טָאה סע תושרד ענידרעייפ סנעמעוו טימ ,רענדער

 םעד ןופ יו רחעמ ךָאנ ןערָאװעג לעּפתנ ןעדיא רע',נ יד ןענייז דינמ ןעזעיד

 ןעפָאלעג ןעמ זיא טרָאטש ןעקע עלַא ןופ .הליפת לעב ןעטסניצרַאה ןעטסעב

 ןוא עטלַא ,רעדניק ןוא רעבייוו ,רענעמ : תושרד עגידנענערב ענייז ןערעה

 שרדמה תיב ןעניכלימ ןופ רערהיפ יד .עניטלעווטנייה וליפא ןוא ,עגנוי

 ַאזַא זַא ,ןעסָאלשעב ןעבָאה ןוא םישרדמ יתב ערעדנַא יד ןעוועג אנקמ ןעבָאה

 ױזַא טכָאק סע זַא דלַאב יו, .ןעבָאה ךיוא ךיז ייב ייז ןעליוו דינמ ַא עקצַאצ

 ןעשיווצ ייז ןעבָאה --- "ילכ ענהעש ַא טעּפע ןייז עקַאט ךָאד רע זומ ,םהיא טימ

 ןייז יאדוא ְךאֹד זיא ,ילכ ענהעש ַא זיא רע דלַאב יוװ ןוא , --- טדערעג ךיז

 : ",שרדמה תיב ןעניכלימ ןיא ץַאלּפ

 םהיא ןעבָאה ךוטַאק עק'לארשי ןוא ץטוב המלש .ןָאהטעג ןוא טגָאזעג

 םיתבש ראָאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,עניכלימ עֶלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןעדַאלעגנייא

 ,םיארונ םימי רַאפ

 שיט ןיא טּפַאלקעגנָא קילָארק עלעצטעג שמש רעד טָאה "ןענעייל , ךָאנ

 יאבנ רעד ..,רעליטש ,ַאש , : ןולה הזב ןעביוהעגנָא טָאה ןוא המיב רעד ףיוא

 ,רעגייז םעד יירד ,סעמערַאװ ךָאנ טנייה זַא ,ןעפורסיוא ןעסייהעג רימ טָאה

 טינ ןוא ןעשנעמ ןייז וצ ןעטעבעג זיא םלוע רעד ןוא ,דינמ ַא ןעגָאז ָאד טעוו

 טינ סע ןַא ,טגָאז יאבג רעד םירָאװ ,סעקוטש עשיטניה ןייק ןעכַאמ וצ

 ערעדנַא ןייק ןוא תילט םעד ןעּפעלשבָארַא טינ םהיא ןופ לָאז ןעמ .ןהעש

 ..."ןעכַאמ טינ ןעמ לָאז סעקוטש עשיטניח ןייק םירָאװ ,ןַעכַאְז
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 טָאה ןוא ךוטדנַאה רעטהערדענפיונוצ ַא ןעניולפענ זיא ןעטנוא ןופ

 / ןיא רע .השרד ןייז טקַאהעגבָא טָאה סָאד .םינּפ ןיא ןעפָארטעג ןעלעצטעג

 םעד ףיוא ךיז םורַא ןעקוק ןעמונענ טשימוצ טָאה ןוא טייז א ןָא ןעגנורּפשעגבָא

 ,עמהיב םורַא ןענַאטשענ זיא סָאװ ,םלוע

 וצ ןעמוקעג זיא עלעצטענ ,טרעדליּפעג ןוא טכַאלעג טָאה םלוע רעד ןוא

 ,םיבננ ,םיוזממ ,תהחדק יד ךייא לָאז ןעפרַאװ , : ןעיירש ןעמונעג ןוא ךיז

 "? וידלוש ךיא ןיב סָאװ ? רימ רהיא טפרַאװ סָאװ

 עטקַאטעג יד ןעשיווצ ןעטנוא ןופ ןעניוצענסיוא ךיז טָאה דנַאה ַא

 רעדייא ןוא ןעטניה ןופ תילט ןייז טּפַאכעגנָא טָאה ,עמחיב רעד ןופ ךעלקעלפ

 ן'טימ דנַאה יד זיא ,ןָאדט וצ רהעק ַא ךיז טַאהעגנ טייצ ךָאנ טָאה עלעצטעג

 ...ךעלקעלפ יד ןעשיווצ ןעדנואוושרעפ תילט

 זיא ןוא ןָאהטעג יירשענ א עלעצטענ טָאה -- ! "םיבנג ,תילט ןיימ,

 רעד ןוא רעטכעלעג רעד .תילט ןייז ןעכוז עמהיב רעד ןופ ןעפָאלעגכָארַא

 טָאה ןוא טפיטשוצ ךיז טָאה םלוע רעד .רעקרַאטש ךָאנ ןערָאװעג זיא םערַאיל

 רעכלעוו ,ןעלעצטעג ףיוא ןערעדנַא םעד רענייא רעהירפַא ןעּפוטש ןעמונעג

 ןעסיוטש ןעמונעג טָאלג רע טָאה ןַאד "? תילט ןיימ זיא ואוו , : ןעירשעג טָאה

 ,..גיד'םידוהיל ,ךילהערפ ןערָאװעג זיא סע ןוא ןערעדנַא ן'פיוא םענייא

 ,ַאש , :ןעירשעג ןוא דומע ןיא טּפַאלקענ ץטוב המלש טָאה טסיזמוא

 ,עכּפ עצנעב םידייא ןייז טָאה טסיזמוא "4 ַאה ,דיראי ַא ?ָאד זיא סָאװ

 רעטסבעה רעד ףיוא ןעירשעג ,גידנעקַארכ ןוא ?עדרעב ןייז גידנעלּפיצש

 "! הּפרח ַא ,עכּפ ! ףסומ ,עכּפ , :שדוק ןורא ןעבעל טרָא ןייז ןופ עװַאטקָא

 ןעמונעג ןוא עמהיב רעד ףיוא ףױרַא זיא ןַאשטוב ערָא רעגנַאל רעד זַא וליפא

 יךיז רהיא טָאה סָאװ, : ןעיירש ןוא םלוע םוצ דנעה עגנַאל ענייז טימ ןעכַאמ

 זיא סָאװ ! ןייֹרַא ןעצראה רעייא ןיא חור ַא ,םירזח יד יו טעשויוצ טנייה

 ,םיבנג ,רעליטש ? טעשויוצ ױזַא ךיז טָאה רהיא סָאװ ,באב העשת ,טנייה

 רעד .ןערָאװעג רעליטש טינ ךיוא זיא --- "! ןיירַא ןעצרַאה רעייא ןיא חור ַא

 ,עניכלימ יר ןופ גנילבעיל רעד ןעוו ,טניהורעב טשרע ךיז טָאה םלוע

 א ענשזאו טָאה רע .עמהיב רעד ףיוא ןעזיוועבכ ךיז טָאה ךוטַאק קיי?ארשי

 ענייז טימ ךיז רַאפ גידנעקוק ןוא דרָאב עצרַאװש עטיירב יד ןָאהטעג טעג

 ןעכָארג ןייז טימ טגָאזעג רע טָאה ,ןעגיוא ענעסקָא עטעשטַאקעגסיוא עסיורג

 ןעבָאה רימ ...ןעשגעמ ןייֵז רהיא טפרָאד טנייה ,הרבח, -- :לוק ןעגירעזייה
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 טינ ,דינמ ַא טפור ןעמ סָאװ ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,דינמ אזַא ,דינמ ַא טנייה

 ערעדנַא ןופ ןעשנעמ ןערעה םהיא ןעמוק יאדוא ןעלעוו סע ..,! טָאי ַא יבַא
 טייל ןעלָאז .ןעשנעמ יװ ,ןעטלאה ךיז טלָאז רהיא זַא ,הצע ןיימ זיא ,ןעלחוש

 ",ערעדנַא ןענעג ןעלַאפבָארַא טינ ךיז ייב ףרַאד שרדמה תיב רעזנוא זַא ,ןהעז

 לָאז טנייה זַא ,ןעבילבענ םלוע ןעצנַאג םייב זיא רעטרעוו ענייז ךָאנ

 ....ןעשנעמ יװ, ,ןעטלַאה ךיז לָאז ןעמ ןוא דינמ םעד ןערעה ןעמוק ןעמ

 טשימוצ ןוא טלעמוטוצ ױזַא טָאה סָאװ ,ןעפָארטעג סָאד טָאה ןַאד ןוא

 ...עגיבלימ יר

4 

 ."ךעלצעלּפ -רעטוּפ , יד ןוא ןַאשטוב ערָא ,ךוטַאק עק'לארשי

 ַא ףיוא ּפָאק ַא ,ןעשנעמ טימ טבָארּפעג ןעוועג זיא שרדמה תיב רעד

 עקלייש רעטשרעביוא רעד ןופ .ןענַאטשעג ןעמ זיא קנייב ןוא שיט ףיוא .פיאק

 ערעדנַא ןוא סעצּפעצ ןיא ערעדנַא ,ןעיורפ יד ןעבָאה ,?הוש רעשרעבייוו רעד ןופ

 ךרוד ּפעק ערעייז טקעטשעגסיױרַא --- ןעביוא ןופ ךעלכיט טימ ,ןעקורַאּפ ןיא

 רעד .שרדמה תיב ןיא טקוקעגרעטנורַא ןעבָאה ןוא ךעלרעטסנעפ ענעפָא יד

 תיב ןופ רעטסנעפ עטיירב ,עסיורג יד ,רענהעש ַא רהעז ןעוועג זיא גָאט

 ַא ןופ רעמיוב טקוקעגניירַא ןעבָאה ייז ןיא ןוא ןעפָא ןעוועג ןענייז שרדמה

 ןוא ןעגייווצ ענירג ערעייז טימ טגעיוועג ךיילג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,דָאס ןעשביה

 ...ןעטָאש ןעלעקנוד ַא ךיז םורַא גידנעפרַאװ ,טע'דוס'עג

 טָאה םלוע רעד ןוא שרדמה תיב ןיא ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא דיגמ רעד

 .עמהיב םוצ רעטנהעג רעצעלּפ ןעּפַאכרעפ וצ טערַאטסעג ךיז עלייוורעד

 | ןייא ןעוועג ָאד עלייוורעד זיא שרדמה תיב ןעגיכלימ ןופ "ינּפ , יד ןופ

 טרַאּפשעגנָא ,חרזמ ןיא ,טרָא ןייז ףיוא ןעסעזעג ךיז זיא רע ,ךוטַאק עק'?ארשי

 ,ןעגיוא עטצַאלגרעפ טימ ,ּפָאק ןעסיררעפ ַא טימ ,דנַאװ ןָא ןעקור ן'טימ

 ןעשיור רעליטש רעד ...טלעמערדעג טָאה ןוא ?יומ םענעּפָא-בלַאה ַא טימ

 טָאה סָאװ ,עלעטדניוו עלהיק סָאד ,דָאס ןיא םהיא רעטניהַא רעמיוב יד ןופ

 סָאד ,ןעקַאנ ןעקרַאטש ןייז ףיוא רעטסנעפ ענעּפָא יד ךרוד ןעזָאלבעג ניד'היחמ
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 רעד ךָאנ וצרעד ןוא שרדמה תיב ןיא םהיא םורַא ןעשנעמ יד ןופ ןעשטּפעש

 םהיא ףיוא ןעבָאה טנעלָאשט ןעניד'תבש םעד טימ ןענָאמ רעטּפָאטשעננָא

 ןיא טעב ןייז ךָאנ טקנעבעג קרַאטש טָאה רע ןוא טייקליופ ַא ןעבירטענפױרַא

 ,קסע ןעצנַאג םעד ףיוא גנַאב רעטציא םהיא טוהט ןעצרַאה ןיא ...םייה רעד

 ףיוא ...? דינמ ַא ? ןעוו ,סָאװ ...דינמ םעד טלעטשעב טָאה ןעמ סָאװ רַאפ

 ןייז ךָאנ ןערעוו ייז ןעלעוו םיקידצ ..? רהָאידץרַאװש ַא רַאפ סָאװ וצ ...? סָאװ

 -ַאנעב, ...טעב ןייז ןיא ןעפָאלש טנעקעג רעטציא טלָאװ רע ...! ? סָאװ ,השרד

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,גידנעלמערד בלַאה רע טכַארט --- "ךיז טשיר

 םינ זיא סע םירָאװ ,רעקרַאטש ןערעוו וצ ןעפָאלשטנַא טינ ךיז רע טערַאטפ

 -עגסיוא עסיורג ענייז טנעפע ,חוכ ַא ךיז ףיוא ןָא טוהט רע .םלוע ן'רַאפ ןהעש

 ךיז רע טוהט ןַאד ,סקָא ןַא יו ,עלייוו ַא ךיז רַאפ טקוק ,ןעגיוא עטעשטַאק

 טלהיפרעד רע .לוק ן'פיוא טצענעג ןוא דרָאב רעצרַאװש רעד רעטנוא ץַארק ַא

 םהיא ןעבילברעפ זיא סָאװ ,טייקטעפ רענדוקסַאּפ ַא ןופ םעט םעד ?יומ ןיא

 ןייז ףױא בא םצענעג ןוא ןעּפיל יד טימ רע טכַאמ ,ןעסע טנעלָאשט ןופ

 םעד טימ דרע רעד ןיא ,עעהט עלעזעלג ַא ,ךע, .עמיטש רעװָאסַאב ,רעבָארג

 ...םייהַא בייוו ןייז ןעפור טעוו רע .סורדרעפ טימ ןיוש רע טכַארט -- "! דינמ

 רעצנַאג רעד ...דיגמ םעד ןערעה עעהט ן'ךָאנ קירוצ רעטעּפש ןעמוק טעוװ רע

 ...1 להוש רעשרעבייוו רעד ןיא בייוו ןייז זיא ...!ייּפש א הטרעוו זיא קסע

 טסייררעפ ,ךעלסיפ עצרוק ,עקיד ענייז ףיוא ,ףיוא ךיז רע טביוה ?יופ

 סָאװ ,ערעדנַא יד ןופ ּפעק יד ןוא סעציײלּפ יד ,םנעקור יד רעביא ּפָאק םעד

 ךעלרעטסנעפ יד ןיא ןעניוא ענעסקָא ענייז טימ טכוז ןוא ,םהיא רַאפ ןעהעטש

 -סױרַא ךיוא טָאה יז .יז טהעזרעד רע .ענעדיא ןייז ?הוש רעשרעבייוו רעד ןופ

 לערעטסנעפ ַא ךרוד םינּפ ןעטעשטרָאקוצ ןעכיילב ן'טימ ּפָאק רהיא טקעטשעג

 ן'ףרוד טקורעגסױרַא ּפָאק םעד טלאה סָאװ ,יורפ רעטייווצ ַא טימ טדער ןוא

 ןעביילב ןעגיוא ענייז ....ם'יורפ ןייז ןופ עטייווצ סָאד זיא סָאװ ,?ערעטסנעפ

 ,ןעלופ ַא טימ ,עלעבייוו גנוי דנוזעג א זיא יז .יורפ עדמערפ יד ףיוא ןעגנעה

 .עגיוא עגידעשטסילב ,עצרַאװש עסיורג טימ ןוא םינּפ ןעסייוו ,ןעדנור

 רעטניה טגעלרעפ זיא סָאװ ,לעכיט ןעדייז סייוו ַא יז טגָארט ּפָאק ן'פיוא

 .ייךעלגנירעיוא ענעטנַאילירב ןעצשילב סע עכלעוו ןיא ,ןערעיוא ערהיא

 ס'טַאװכ עלעטָאמ ןבש ןייז זיא יז ,עלעבייוו סָאד ןעק ךוטַאק עק'לארשי

 ךיוא זיא ,רהָאי ןהעצ ַא טימ םהיא ןופ רעטלע זיא עלעטָאמ ...בייוו עטייווצ
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 םעד ןֹופ בורק רעטנעהָאנ ַא רענייז זיא ןוא דרעפ ע'רשכ טינ ןופ רעלדנעה ַא
 .רהָאי ַא טייז טעהטַארייהרעּפ טָאװכ זיא עלעבייוו רעד טימ ,דצ ס'נעטַאט
 ,גרובאניד ןופ טכַארבעגבָארַא יז רע טָאה ,טיוט ס'בייוו רעטשרע ןייז ךָאנ
 ,לעזייה ךילהערפ א ןיא ןעטרָאד טעּפַאצדָאּפ יז טָאה רע זַא ,יב קאי ,טגאז ןעמ
 סָאװ ,רקיע טּפיױה רעד זיא סָאד ןוא ,ךָאד יז זיא פעבייוו ענהעש ַא רעבָא
 עסיורג ענייז ןעסיירבָא טינ ןעק רע .,.טינ םהיא טניגרעפ ךוטַאק עק'לארשי
 ןעצרַאה ךהיא ןיא חור א ,עלעבייוו ַא , .רהיא ןופ ןעגיוא עטעשטַאקעגסױא
 ,עקצעּפערּפ עקניבייוו א ,לעשטילייק רענעטָארעג ַא, -- רע טכַארט -- "ןיירַא
 טפרַאװ ָאד ןוא ..."! ןערעוו רע לָאז ןעגרָאװרעד ? ַאזַא םהיא טמוק סָאװ רַאֿפ
 רעקנַארק ןייז ןופ םינּפ רעטמירקוצ ,רעכיילב רעד ןעגיוא יד ןיא םהיא ךיז
 רע ןוא ,עלעבייוו גנוי רעד וצ רעטנהענ סױרַא ךיז טגיוב סָאװ ,יורפ רעטלַא
 טמהענ רהָאי-ץראווש רעד ןוא טקנערק ןוא טקנערק, .םינּפ םעד טמירקרעפ
 םישדח ראָאּפ ַא טימ .סָאה טימ רע טכַארט --- "! עלרַאּפ עטלַא יד ,טינ יז
 ,טכַארטעג רע טָאה ןַאד ,בָא ךיז טגָארט יז זַא ,טניימעג ןיוש רע טָאה קירוצ
 ...סעמיצ ַא דיומ א ךיוא ,טסנעיד ןייז ,ן'עקלייב טימ ןעבָאה הנותח טעווװ רע זַא
 ַא ןַא ,דיומ א זיא עקלייב ןוא ...הלבנ יד ,ןעגָארטבָא טינ רעבָא ךיז יו יז
 רעבָא ,ףיטש ַא ןָאהט וצ וליפַא דלָאה טָאה ...המשנ רחיא ןיא ןיירַא לָאז חור
 ןעטימ ןיא םהיא טלַאפ ,ןעקלייב ןופ ױזַא גידנעטכַארט ,ןוא ...! רהעמ טינ
 ,,,ןוא םייהַא ןיילַא ןהעג רָאנ טעוו רע :ּפָאק ןיא הבשחמ עיינ ַא ןיירַא ןענירעד
 ןוא ןעריצַאּפש | קעװַא ןענייז רעדניק יד ,אד ןייז טעוו בייוו יד .עעהט ןעקנירט
 ;ענעק רע טעװ ,עעהט ןעגנַאלרעד םהיא יז טעוו , ..ןייֵלַא טרָאד זיא עקלייב
 ,? רשפא ןוא ןָאהט ףעיטש ַא ןעטרָאד רהיא טימ

 טייצ רעבלעז רעד ןיא טשרע ,םייהַא ןהעג ןעזָאל ךיז ןיוש ליוו רע
 ,ןַאשטוב ערָא ןופ טלַאטשעג עגנַאל יד םלוע ןעשיווצ ,ןטש השעמ ,ךיז טזייוועב
 ןצ געוו א ךרוד ךיז טגָאלש ןוא דנעה עגנַאל עדייב טימ טײברַא רעכלעוו
 ןצ רע טפיול ,געוו ַא ךיז גידנעגָאלשכרוד ,ןוא ךעל'רוכש טצעי זיא ערָא .חרזמ
 . סיוא טיירש ןוא ץַאל ן'ראפ ןֵא םהיא טּפַאכ ןוא ךוטַאק עק'לארשי וצ

 עצנעב םידייא ןייז ןוא ץטוב המלש .. ,םהיא טרהיפ ןעמ ..} טהעג רע --
 - ףהעק ַא םיצולּפ ףיז רע טוהט --- ןעשנעמ יװ ךיז טלַאח ...שמש רעד ןוא עכמ



 641 ןירבָאק ןָאעל
 א

 ענידעכעטש ראָאּפ ַא סיוא טלעטש ןוא יירשעג ַא טימ םהיא םורַא םלוע םוצ

 ...} ָאד ןיב ךיא --- ךעלניוא

 ןעקיילארשי ךיז טימ גידנעּפעלשטימ טרָא ןייז ףיוא ךיז טצעז רע ןוא

 ...ץיַאל ן'רַאפ

 טכַאמ ןוא דנעה ענייז ןופ ץַאל יד גיהור טיירפעב ךוטַאק עק'לארשי

 רַאפ ןעּפַאכ וצ ןהעש טינ זיא סע זַא ,ענימ רענשזַאװַא טימ גנוקרעמעב ַא םהיא

 ןוא םישרדמ יתב ערעדנַא ןופ ןעשנעמ עדמערפ ָאד ןענייז טנייה זַא ,ץַאלַא

 ...שיטייל ןעטלַאה ךיז זומ ןעמ

 ךיא -- עֹרֶא טרעפטנע --- עלעטיה סנעמעלַא רעייז ןופ ךַאל ךיא ---

 ,ןײרַא ךל-דל ןיא ןעקיש ןעמעלַא ייז ךיא ןעק ?ליוו ךיא זַא .תיבה לעב ָאד ןיב

 ערָא ,ערָא ןיב ךיא ,ָאהא ,טרָאװ ןייא ןעגָאז רונ ייז ןעלָאז ...! טָאי ןייא זיב

 ...! סעּפע רימ והט ןוא ,ךיא ןיב

 טכארט ןוא עק'לארׂשי רעטנוא םהיא טכערב --- ױזַא טינ יירש ---

 ךיא ,ןעציז וצ ריד ןעבענ ךיז םהעש ךיא ? סָאװ וטסייוו --- ן'עקלייב ןעגעוו

 ...| םייהַא ןהעג רָאג ?עוװ

 ,טרָא ןופ ףיוא טחעטש רע ןוא

 ,םערָא ן'רַאפ ןָא םהיא טּפאכ ערָא רעבָא

 וד ? סָאװ ,ץיז -- ףיז וצ םהיא טּפעלש ןוא רע םיירש --- ץיז ---

 ,ךוטַאק עק'לארשי טזיב וד זַא ,סייוו'מ ; ךיד ןעק ןעמ ,השקשינ ? ךיז טסמהעש

 ...! ןעצרַאה ןייד ןיא חור ַא ,בנג-דרעפ רעטלַא ןַא

 .ןייא טינ םהיא טזָאל ןוא םערָא ן'רַאפ השעמ תעשב םהיא טלַאה רע ןוא

 טינ סָאד טָאה רעצימיא ביוא ,םוא ךיז טקוק ,טשימוצ טרעוו עק'לארשי

 טעּפיש ןוא ןעניוא עזייב ראָאּפ ַא ן'ערַא ףיוא ןָא רע טלעטש ןאד .טרעהעג

 סָאד וטסדער ןעמעוו וצ ,וד קינמערויט -- :רענהייצ יד ןעשיווצ סױרַא

 ...ןלעברַא ןיימ ןייא זָאל ? אה ,ןעבעל ןייד טימ ןענעגעזעג ךיז וטסליוו ? ױזַא

 עדייב טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,רוכש ךיז טכַאלוצ ,ןייא םהיא טזָאל ערָא

 ןייז טימ ךיז טנעיו ןוא טרָא ן'פיוא טציז ,עינק עגנַאל עראד ענייז ןָא דנעה

 ,טכַאל ןוא קירוצ ןוא ןיח רעּפרעק ןעגנַאל ןעצנַאג

 --- ןײרַא ןעצרַאה ןייז ןיא חור ַא ,סַאּפש ןייק טינ טהעטשרעפ ,יוא ---

 ...| ררעפ אזַא ,םכח ַא רַאפ ךָאנ םהיא טלַאה ןעמ ןוא -- טכַאל ןוא רע טדער
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 םהיא םיצולּפ רע טוהט --- עקניטַאב ןייד ןיא חור ַא ,עקניטַאט ,עק'לארשי

 ...! ַאכ ,אכ ,אכ ..,3 זנורב עקַאט טזיב --- םערָא ן'ראפ ּפַאכ ַא

 -עבנוא ייז וצ ןעמוק ָאד רונ ,ןערעפטנע סעּפע םהיא לי עק'לארשי

 .טימ ייז ףיוא ןעקוק ןוא ,רעטכעלעג ס'ערָא ןופ ןעגיוצעגוצ ,ןעדיא עטנַאק

 טלעטש ,ןעקור ן'טימ ייז וצ םוא ךיז טרהעק ךוטַאק עק'לארשי .טייקנירעיגיינ

 דךרָאב יד ענשזַאװ ךיז טעלג ,רעטסנעפ םענעּפָא םוצ םינּפ ן'טימ קעװַא ךיז
 ןוגינ ַא טימ ,ןערעה ןעלָאז ןעדיא יד זַא ,לוק ן'פיוא ןעגָאז וצ ןָא טביוה ןוא
 טקוק ,ןעכַאל וצ ףיוא רע טרעה ,ייז טהעזרעד רע זַא ,ערָא ןוא ....םילחת ןופ

 רנעה עגנַאל ענייז טימ ייז וצ טכַאמ ,ןעגיוא עגידעכעטש ענייז טימ ןָא ייז

 זַא ,רהיא טניימ סָאװ ? םורַא ָאד ךיז רהיא טהערד סָאװ, --- ? םיירש ןוא

 זעמ רעדָא ,םילהת ןעמ טגאז זנוא ייב .,.? ?הוש ןיא סעטַאי ייב טייז רהיא

 . ..."} ןיירַא ןעצרַאה רעייא ןיא חור ַא ,טרָא ןַא ףיוא טהעטש

 ייז זַא ,ןעגיוא ענױזַא טימ סעטַאי - ןעדיא יד ןָא רע טקוק ייברעד ןוא

 תויהש עגנַאל ןייק טינ עקאט ןעכַאמ ייז ןוא קערש ןופ ףיונוצ ךיז ןעשטרָאק

 טינ ,סכעלייוורעטניה םחיא ןופ רעטייוו ןעקור וצ ךיילג ןָא ךיז ןעביוה ןוא

 טימ ןָא ךיז ןעסיוטש ייז זיב ,ןעגיוא ענעקָארשוצ יד םהיא ןופ גידנעזָאלבָארַא

 ןופ םיתב ילעב עגיטכיר גיטנעק ,טייל עגנוי עּפוק ַא ןַא סנעקור ערעייז

 טימ ,טייז א ףיוא ךעלעטיח יד טימ ,ןעננוי עליואוו ,שודמה תיב ןעגיכלימ

 טייל-הרבח יד .סעװַאילָאכ עגנַאל ןיא ןוא סעציײלּפ יד ףיוא ךעלקער יד

 ןוא ךרד הרומ רעייז ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעלַא טקרעמעב ןעבָאה

 -ייוורעטניה ייז ןָא ןעסיוטשעגנָא ךיז ןעבָאה עטצעל יד זַא ןוא ,"םעטַאי , יד

 יד רעביא סעטַאי יד ןעטייז עלַא ןופ ןעּפַאלק ןעמונעג ייז ןעבָאה ,סכעל

 שטַאּפ א טהילפ ,ברעמ ןיא םוא ךיז ןעקוק ,טשימוצ ןערעוו ןעדיא יד ...ןעלטיה

 ן'רעביא עילַאמכ ַא טהילפ --- חרזמ ןיא םוא ךיז ייז ןעקוק ,טייז-חרזמ ןופ

 ןוא ןעלטיה יד רַאפ ןָא ךיז ןעּפַאכ ייז ...טייז ןופצ ןופ ןוא םורד ןופ לעטיה

 ,געוו רעדנַאנַא ןוא ,טורשרַאמ רעדנַאנַא ןיא ,קירוצ ,קירוצ ןעקור ךיז ןעמהענ

 עניטכיר יד טשרע עקַאט ןעלטיה ערעייז ןעּפַאכ טרָאד רונ ,דנַאװ עזַאּפ

 ןעמ רָאט ...? ןעלטיה יד ןָאהטסױא ? ןָאהט ייז ןעלָאז סָאװ ...! סעילַאמכ

 טַאלנ ךָאד ייז ןעלעטש ,תינש ןוא ,שודק םוקמ ַא ןיא ,תישאר ,טינ ךָאד

 טרָאפ ךָאד זיא ?עטיה ַא --- תושפנ תונכס ןיא ּפעק ערעייז טלָאמעד ןייא

 ַא סיוא ןיוש ךיז טניפעג דיא ַא רעבָא ...!ּפָאק ַא רַאפ רעצנַאּפ ?עקיטש ַא
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 סעטָאּפַאק ערעייז ןופ סעלָאּפ יד ןעשטאקרעפ ייז : חֹרצ תע ןַא ןיא לעטימ

 ,גנַאגסױרַא םוצ ,ריחט םוצ ןעּפוטש םָאטּפַאר ךיז ןעמהענ ןוא ּפָאק ן'רעביא

 ןעשטשקרעפ ייז זַא טשרע ...{ ןענַאד ןופ ךיז ןעװעטַארסױרַא עגידעבעל שטָאכ

 יעג רענידמערוטש ַא ףיוא ייז םורַא ךיז טביוה ,ּפָאק ן'רעביא סעטָאּפַאק יד

 : טייברַא רעניטכיר רעד וצ רעטציא טשרע ךיז טמהענ הרבח ןוא רעטכעל

 ,םינותחת יד רעביא ןעדיא יד טעלַאמכ ןעמ ןוא ?עברַא יד טרעשַאקרעפ ןעמ

 ןעדיא יד ...סעטַאי יד דבכמ הרבח זיא ,סע טסייה ,"ךעלצעלּפ-רעטוּפ , טימ

 -צעלּמ-רעטוּפ , ערעווש ,עשירפ יד גידלודעג וצ ןעמהענ ,םוא טינ ךיז ןעקוק

 ייז ,ריהט םייב ןיוש ייז ןענייז ,ןעטשרעביוא םעד קנַאד ַא ,טָא ןוא "ךעל

 ןופ ןעגעקטנא ןָא ייז טפיול קילָארק עלעצטעג טשרע ,ןעּפױלסױרַא ןיוש ןעליוו

 ןעביילב ייז ןוא ..."! ערַאװ ַא טכאמ ,טמוק רע ,ַאש , : יירשעג ַא טימ סַאג

 ךיז ןעקירד ןוא ּפעק יד ןופ סעלָאּפ יד רעטנורַא ןעפראוו ,ריחט םייב ןחעטש

 - ,דנַאװ ןיא

 .עגיכלימ יד ןוא דיגמ רעדנילב רעד

 םידייא ןייז ןוא ץטוב המלש ןופ טרהיפענ ,ןיירַא טמוק דיגמ רעדנילב רעד

 טרעוו רעכלעוו ,?עמרומעג ַא רעביא טפיול שרדמ תיב ן'רעביא .עכּפ עצנעב

 ערָא ןופ דומע ןיא דנַאה ַא טימ ײרעשטַאּפ א ןופ חרזמ ןיא טקאהענרעביא

 ,..םלֹוע תיב ַא ףיוא יו ?יטש טרעוו סע ןוא "! סעטאי ,אש , :לוק ס'ןאשטוב

 ,דרָאב רעסייוו רעגנַאל רעטיירב ַא טימ ,דיא רעטיירב רעכיוה ַא זיא דינמ רעד

 םענעדייז ,ןעצרַאוש ,ןעטיירב ן'זיב םהיא ייב טכיירג סָאװ ,עענש יו סייוו

 עסייוו ןוא ךיש טימ טהעג רע .עטָאּפַאק רענעסעלטַא רעגנַאל ןייז ןופ לעטרַאג

 ךיוה רעד ןיא ?עמיירטש ן'טימ ּפָאק םעד רע טלַאה ,גידנעטערט ,ןוא ןעקַאז

 ןייא ןיא טעטכירעג ןענייז ןעגיוא עטיור ,עטרעווילגרעפ ,עדנילב יד ןוא

 ןַא ,ץטוב המלש .םלוע םעד ןופ ּפעק יד רעביא טעה ,ןעטפול רעד ןיא טקנוּפ

 םהיא ראפ געוו ַא בָא טמַאר םינּפ ןעטסנרע ןַא טימ ,סייווש טימ רענעסָאגעגבָא

 ,ולַאה םענעגיוצעגסיוא ןַא טימ סיואראפ ןיא טפיוק עכּפ עצנעב ,עמהיב םוצ
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 סיוא טקוק ןוא רענניפ עננַאל ערַאד יד טימ לעדרעב רעטיש סָאד טעלּפיצש

 ןעדנילב םעד ראפ ץרא ךרד טימ בֶא טערט םלוע רעד ...טעװַאחרעפ קרַאטש

 ןעצקָאמש ,לעברַא ן'רַאפ ןערעדנַא םעד רענייא ןעהיצ עכנַאמ ,דיגמ ןעטלַא

 ףױרַא זיא דינמ רעד זַא ןוא ...סיוא טהעז רע יו ךיז ןערעדנואוו ,ןעּפיל יד טימ
 טסייררעפ ןעמ ,רעקרַאטש גנערדעג רעד םורַא טרָאד טרעוו ,עמהיב רעד ףיוא

 ענירדעינ יד .רעזלעה יד סיוא טהיצ ןעמ ןוא ןערעדנַא ן'רעביא רענייא ּפעק יד

 ךיוה טינ ךיז ןעלהיפ עכיוה יד ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףיוא סיוא ךיז ןעהיצ

 ףיוא קעווא ךיוא ךיז ןעלעטש ןאשטוב ערָא ןוא ךוטַאק עק'לארשי ..,גונעג

 ןופ טכיפ יד סנעקור ערעייז טימ ןעלעטשרעפ ,חרזמ ןיא רעטרע ערעייז

 טרָאד ןיוש טציז דינמ רעטְלַא רעד ואוו ,עמהיב ן'פיוא ןעקוק ןוא רעטסנעפ

 ,טסורב ן'פיוא ןעזָאלעגרעטנורַא ּפָאק םעד ,בֶא ךיז טהור ,?הוטש ַא ףיוא

 ,טלעמערד ןוא ,דרָאב רעסייוו-עענש רעטיירב רעד טימ טקעדעב זיא עכלעוו

 ,םידייא ןייז ןוא ץטוב המלש עמהיב רעד ףיוא ןעציז םהיא ץוח ...ךיז טכַאד

 רעד ןוא .עטציוושרעפ עדייב ןוא רע'םינּפ עטסנרע ,עמורפ רהעז טימ עדייב

 םלוע ן'םיוא טקוק ,טייז ַא ייב טרָאד ךיוא טהעטש ,קילָארק עלעצטעג ,שמש

 ןעווָאטַאװ ןייז ןופ עװכַאּפ ן'רעטנוא ךיז טצַארק ,גיוא ןעניצנייא ןייז טימ

 ןוא עמהיב ןופ רעטנורַא ךיז טניוב ,דינמ ן'ףיוא די רחאל ןַאד טזייוו ,ןעטפַאק

 ,םהיא ןופ ךיז טסינוצ ןעמ ,ילכ ערעייהט ט, : תולעּפתה טימ סױרַא טעצּפעש

 ...רעביב א יו

 ךיז טלָאװ ערַאמכ ַא יו ,?עקנוד בלַאה דנוצַא זיא שודמה תיב ןיא

 ןעגידרעמוז םענהעש םעד ןופ ןייש יד לייוו ,ּפעק ס'םלוע ן'רעביא ןעגיוצרעפ

 סָאװ ,ןעשנעמ סעּפוק עצראווש עטכידעג ןופ טלעטשרעפ טרָאד זיא גָאט

 רעטסנעפ יד םורַא טרַאה קנייב ןוא ןעשיט יד ףיוא ךיוה רעד ןיא ןעהעטש

 יו ,שרדמה תיב ןיא סייה טרעוו סע ..,.רעטסנעפ יד ןיא גינייוועניא רַאגָאז ןוא

 ענעדעישרעפ ףיוא סייווש םעד ךיז טשיוװ ,טציווש םלוע רעד ,דָאב ַא ןיא

 טושּפ עכנאמ ןוא סעטָאּפַאק יד ןופ סעלָאּפ יד טימ ,לעברַא ן'טימ ; םינפוא

 ןוא טסינ ןעמ ,בִא ךיז טסוה ןעמ .דנַאה רעליוה רעד ןופ רעגניפ עלַא יד טימ

 ,רעטסערּפעג רענימורַא רעד ןיא םעהטָא םעד ןעהיצוצנָא ךיז טרעטַאמ ןעמ

 ,..,טפול רעמערַאװ

 וצ ןעפיול םידייא ןייז ןוא המלש ,טרָא ןופ ףיוא ךיז .טביוה דיגמ רעד

 עדנילב יד טימ ּפָאק םעד טלָאה ןוא ?יִטׁש רֶע טגָאז =- "תילט ַא, ,,..םהיא ֹוצ
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 קילָארק עלעצטענ ייז רעטניח טרעהרעד סָאד .ךיוה רעד ןיא ןעסיררעפ ןעניוא

 טּפעלש ,עמהיב רעד ףיוא לעשיט םוצ ,ץַאק ַא יװ ,קנילפ וצ טגנירּפש רע ןוא

 יד טימ שיט ן'פיוא קעוַא םהיא טנעל ןוא תילט םעיינ ַא סױרַא טרָאד ןופ

 ...טצינעג טינ רָאנ טעמכ ךָאנ ,תילט א רהיא טָאה ָאד טָא ,יבר , : רעטרעוו

 וצ ןעגיוא עדנילב יד טימ ּפָאק םעד רהעק ַא טוהט דינמ רעטלַא רעד

 יו סיוא טקוק סָאװ ,םינּפ ןעטשטיינקוצ ןערעגָאמ ןייז ףיוא ןוא ןעלעצטעג

 ךלַאב טדניוושרעפ סָאװ ,לעכיימש א ךיז טזייוועב ,טעמרַאּפ רעטעשטרָאקוצ

 רע ...דרָאב רעסייוו רעגנַאל ןייז ןופ סעיצנָאװ עסייוו ערעטיש יד ןעשיווצ

 סיוא טהיצ ןוא "! אלימ ,ונ ,יוא ,יוא , : טצכערק ,ּפָאק ן'טימ לעקַאש ַא טוהט

 םעד ןָא טּפַאט רע .שיט םוצ וצ םהיא ןערהיפ עצנעב ןוא המלש .דנַאה יד

 ַא ןיא ןהעטש טביילב ,לעמיירטש יד סיוא טוהט ,ןָא םהיא טוהט ,תילט

 טקוק ןוא ּפָאק ן'רעביא תילט ן'טימ ױזַא רע טהעטש עלייוו ַא .עקלומרַאי

 ךיז לָאז רע יו טַארוקַא ,טקנוּפ ןייא ןיא ףױרַא ןעניוא עדנילב ענייז טימ

 עטרעדנוה ןוא עטרעדנוה יד ןופ םעהטָא םענעטלַאהעגנייא םעד וצ ןערעהוצ

 ןייז ןעהעז סָאװ ,יד ...טרָאװ גילייה ןייז ןערעה ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ

 ..ארומ ַא ,טייקגיהורנוא עמייהעג ַא ךיז ןיא ןעקיטשרעפ טינ ןענעק ,םינּפ

 ,ןעניוא עדנילב יד טימ ,ּפָאק ן'רעביא תילט ן'טימ סיוא רע טקוק תמ ַא יו

 סָאװ ,תמ ַא יו --- ,דרָאב רעסייוו רעד טימ ןוא טעמרַאּפ ןופ םינּפ םעד טימ

 ןעבענ קעװוַא ךיז ןעצעז עצנעב ןוא המלש ..,טלעוו רענעי ןופ ןעמוקעג זיא

 עלעצטעג ,ןערעה םהיא וצ ךיז ןעטיירנ ןוא ליפָארּפ ןיא םהיא ןעקוק ,םהיא

 טָאה םלוע רעד סָאװ ,ןענייצוצסיורַא םוא ןוא טייז ַא ייב ךיוא ָאד טהעטש

 ןופ עֶלַאּפ רעד טימ ןעגיוא יד ןיוש רע טשיװ ,דיגמ םעד ןופ ןעטראוװרע וצ

 ,ענימ רעגידנענייו א טימ םינּפ םעד טמירקרעפ .,ןעטפַאק ןעווָאטַאװ ןייז

 .טרעוו ןעצכיז ןייז ,..טצפיז ןוא ּפָאק ן'טימ םלוע םוצ טלעקַאש ,קרַאטש טציווש

 סָאװ ,סעטָאי -- ןעדיא ראָאּפ ַא ןופ עמהיב ן'רעטניה ןופ טּפַאכענרעטנוא

 ךיז טפור ןעצכָא ןעזעיד ףיוא ןוא ,ןעצכָא ןעטקיטשרעפ ַא טימ בא ןערעפטנע

 ןַאשטוב ערָא רע'רוכש רעד ...ןעטייז עלַא ןופ ןעצכערק רענעטלַאהעגננייא ןַא בָא

 ן'טימ טלעקַאש ,זלאה רעגנַאל ןייז טימ טהערד ,טרָא ןייז ףיוא ךיוא טהעטש

 ,םהיא ןעבענ ךוטַאק עק'לארשי ןענַארטרעפ טינ ןעק סָאד .טעצכָא ןוא ּפָאק

 והעמ ץֶלַא רע זיא ,טציווש רע רהעמ סָאװ ןוא קרַאטש רהעז טציווש סָאװ

 ,ערָא ,טינ ךיז ?עקָאש -- : דינמ ן'טיִמ "דָאירדָאּפ , םעד ןופ ןעדעירפוצנוא
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 ,רע טעצּפעש --- ...םונהינג רע'תמא ןַא ָאד ךיוא ױזַא זיא סע ...טינ עצכָא

 טלָאװ רע טוג יו ,םעד תעב טכַארט ןוא ןעקַאנ םעד לעכיט ַא טימ ךיז טשיוו

 ...ןעקלייב ןעבענ ןעגנערברעפ טרָאד טנעקעג רעטציא

 ן'טימ טלעקָאש ןוא עֹרָא בא םהיא טרעפטנע -- ?ַאה ,םונהיג ַא --

 ? םונהיג ן'תמא םעד ןיא טרָאד עקַאט זיא יו ,סיוא ךיז לָאמ טנייה --- ּפָאק
 רימ ןעבָאה ?עיפ ױזַא ...ןעטרָאד ןעקַאה זנוא ,עקרעדורב ,ןעמ טעוװ יוא

 רימ ןעלעוו ךעּפ רעסעפ ןיא ,ןעטָארב ,זנוא ןעמ טעװ ןעלאמס ! טע'בנג'עג

 ..!עי ...ןעלגערּפ ךיז

 עטעשטאקעגסיוא ,עסיורג ענייז טימ זייב ןָא םהיא טקוק עק'לארשי

 ַא דינמ רעדנילב רעטְלַא רעד טוהט ָאד רונ ,ןעגָאז טעּפע םהיא ליג ,ןעגיוא

 ץלעיפ זַא ,טעטרַאװרענוא ױזַא ןוא טעּפמיא אזַא טימ ןוא שיט ןיא שטאּפ

 יר ףיוא רע טביוה ,שיט ןיא ןָאהטענ שטַאּפ ַא ןוא .לעסיירט ַא ךיז ןעוהט

 טסיגוצ טייקטיור א ,ךיז טבעלעב םינּפ טעמרַאּפ ןייז ןוא ךיוה רעד ןיא דנַאה

 ןיא ןעגיוא עדנילב יד טימ ּפָאק םעד ןָאהטענ רהעק ַא ןוא םהיא רעביא ךיז

 . ןעגיצרַאה ַא טימ ןעדייר וצ רעהירפ ןָא רע טביוה ,עדעדנַא יד ןיא ,טייז ןייא

 -העצרעד וצ ךיז טביילק סָאװ ,רעטָאפ ַא יו ,עמיטש רעכייוו ַא טימ ןוא ןוגינ

 ייז עכלעוו ןופ ,ךַאז ַא ןופ ,בעיל רהעז טָאה רע עכלעוו ,רעדניק ענייז ןעל

 ...רסומ ַא ןענרעלבָא ךיז ןעלָאז

 רעד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ -- ןָא רע טביוה --- ךעלרעדניק ---

 זיא העוו ,יוא ...ןערָאװעג טצינעג טינ ךָאנ טעמכ זיא ,גָארט ךיא סָאװ ,תילט

 ,ךעלרעדניק ,סיוא טרעה .השעמ ַא ףיוא ךימ טנָאמרעד סָאד ...! םינָארַאנ ,רימ

 טימ סיוא םיצולּפ רע טיירש --- ! חומ ןיא ןיירַא טוג סָאד ךיז טמהענ ןוא

 טימ ןָא רעדעיוו רע טביוה ,עזיוּפ עצרוק ַא ךָאנ ןַאד ןוא ,ךיז גידנרעזייב ,רעייפ

 : לוק ןעכילרעטָאפ ,ןעכייוו ןעגידרעהירפ ןייז

 שיט ן'םיוא טגעיל סע ,ךיא העז ,הינסכא ןַא ןיא לָאמַא םוק ךיא ---

 רע טרעפטנע "? וטסכַאל סָאװ ,?'תילט  :ךיא נערפ .טכַאל ןוא ?'תילט ַא

 סָאװ ,רעקנירעייהט ,ל'תילט, :לָאמ ןעטייווצ ַא ךיא גערפ .טכַאֿל ןוא טינ

 ,ל'תילט , :לָאמ ןעטירד ַא ךיא גערפ .טכַאל ןוא טינ רע טרעפטנע "? וטסכַאל

 לעב רעד , : רימ רע טרעפטנע "? וטסכַאל סָאװ ,רימ רעפטנע ,רעקנירעייהט

 טָאה ןוא ןיליפת יד ךיז טימ ןעמונעג טָאה ןוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא תיבה לעב

 ןעזומ ךימ טעװ רע זַא ,טייצ ַא ןעמוק רעבָא טעװ סע ; ןעזָאלענרעביא ךימ
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 ױזַא טא ,ךעלרעדניק ,יוא ..."ןעזָאלרעביא ַאד רע טעוװ ןיליפת יד ןוא ןעמהענ

 ,דנוצַא נָארט ךיא סָאוװ ,רעד ןוא ?'תילט רעגולק רענעי טרעפטנעעג טָאה

 ,ןעירשעג העוו ,יוא --- גינעוו יצ לעיפ טצינעג םהיא טָאה ןעמ יצ ,ךיוא טגָאז

 ...1 ןעמהענ ןעזומ תיבה לעב ןייז רעבָא םהיא טעוו רבק ןיא

 סעטאי-ןעדיא יד ,?הוש רעשרעבייוו רעד ןופ הללי ַא ףיוא ךיז טביוה סע

 ,ןעּפָאס ,זענ יד ןעציינש ,ןעטסוה ,ןעצכָא וצ ןוא ןעצפיז וצ ןָא ןעגנַאפ ןעטנוא

 יד ..לעברַא יד טימ ןעגיוא יד טע'בננ'רעפ ןעשיוו ןוא ּפעק יד בא ןערהעק

 יד ןופ עלעיפ ,רעטרעוו ס'דיגמ םעד טימ ןעמונעגכרוד ךיוא ןענייז "עגיכלימ,

 סעציילּפ יד ףיוא ךעלקער יד טימ ,ןעטייז יד ףיוא ךעלעטיה יד טימ ,גרַאװגנוי

 רעליימ ענעפָא טימ ןעהעטש ,סעװַאלַאכ עגנַאל יד טימ לעוויטש יד ןיא ןוא

 ןעצַארק ןוא דינמ ן'פיוא ןעניוא עטצַָאלגעגסיױא ,עטרעדנואוורעפ טימ ןוא

 טימ ןערעדנא ן'פיוא רענייא ןעקוק ייז ןופ ערעדנַא ; סעצינליטַאּפ יד ךיז

 ןעטלַאה ןוא ּפעק יד טימ וצ ןעלקַאש ןוא תולעּפתה טימ ,ןעגיוא עגידעצשילב

 ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ...שיּפ-שיּפ :ןעצקַאמש וצ יו ,טנעלעגנפיונוצ ןעּפיל יד

 יד טימ ןעגעוועב ,דיגמ םעד ןופ ןעמונעגכרוד רהעמ ןענייז סָאװ ,ערעטלע

 יד בא ןערהעק ,רעזענ יד טימ ןעּפָאס ,רענהייצ יד טימ ןעמעצש ,סעציילּפ

 ןוא ,ןענייוו וצ ךיז ןעמהעש ןוא ,ןערהערט טימ ןעניוצרעפ ןענייז סָאװ ,ןעגיוא

 | .ןערהערט יד ךיז ןיא ןעקיטש

 טלעקאש ,טרָא ןייז ףיוא ךיוה רעד ןיא טהעטש ,ןעכָארקוצ רָאנ זיא ערֶא

 ןוא טנייוו ,זָאנ ן'טימ טמייפ ,קירוצ ןוא ןיה רעּפרעק ןעגנַאל ןייז טימ ךיז

 "!דרע'רד ןיא ןעגעיל רימ ןעלעוו ףוס ?לכ ףוס ,תמא ,תמא, : ךיז רַאפ ט'הנעט

 טלָאװ ךיא זַא, :טכַארט ןוא דיגמ םעד טרעה רע ? ךוטַאק ל'קילארשי ןוא

 ןַאד "! טכַאמעג טלָאװ ךיא ןעטפעשעג ַא רַאפ סָאװ ,עהע ,ןושל ןייז טַאהעג

 ס'טָאוװכ טוהט סָאװ ,ןהעז וצ ,להוש עשרעבייוו יד וצ ּפָאק םעד רע טסייררעפ

 ,ןעגיוא יד וצ לעכיט עסייוו ַא טלַאה יז זַא ,טהעז רע .עלעבייוו ענהעש

 רעטלַא ןַא זיא דינמ רעד לייוו ...? ?עשטיליוק ,וטסנייוו סָאװ, : רע טכַארט

 חור ַא ,עקצעמערּפ עקנישירפ ַאזַא ,ךא ...רעגניא ןיב ךיא ,רימ וצ םוק ? ןַאמ

 "! המשנ רהיא ןיא

 ןעטרעטסיינעב ַא טימ דינמ ןענעג עמהיב רעד ףיוא טציז ץטוב המלש

 תובהלתה ןייז סױרַא טזייוו ,עינק יד ףיוא לעכיט טײרּפשוצ ַא טימ ,םינּפ

 טימ ןוא לעכיט ןיא ןָאנ יד ןעציינש טימ ןוא ּפָאק ן'טימ ןעלקָאשוצ טימ
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 יי! פ'רעטָאפ-עלעטַאט ,עי ,הֶא , :?היפעג טימ עדנוקעס עדעי ןעיירשסיוא

 ,ןעצפיז ןעטסנרע ןייז טימ ןוא ןעקַארכ ןייז טימ רעטנוא םהיא טפלעה עצנעב

 ןייז ןיא ןעבָארגעגנייא ּפָאק םעד ןיוש טלַאה ןיילַא קילָארק עלעצטעג ןוא

 -נייא ןייז טימ םורא טונימ עדעי ךיז טקוק ןוא טעּפילכ ,ןעטפַאק ןופ לעברַא

 ןיא רע יו ,טקרעמעב םלוע רעד ביוא ,לעברַא ן'רעטנוא ןופ לעגיוא רעגיצ

 ..."ןעמהונוצ,

 ןוא הזנור טימ בא טכליה ?וק ןייז ןוא ,טדער דינמ רעדנילב רעד ןוא

 ןייז ןיא ןעננילק ןערהערט ןוא גידנעטעב ןוא ךייוו טא ןוא גידנעלהעפעב

 ,םילבה ?בה ןיא טלעוו רעד ףיוא ןעבעל סָאד יו ,םעד ןופ טדער רע .לוק

 ןוא ...רבק ן'רעטניה ,טרָאד רָאנ זיא ,עגיבייא סָאד ,ןעבעל ע'תמא סָאד זַא

 טימ געוו ןעטייוו םענעי רַאפ ןעטיירעבוצרַאפ ךיז ביוחמ זיא שנעמ רעדעי

 ופֹוסו רפע זיא סָאװ ,ףוג םעד רַאפ טינ ,רמוח םעד רַאפ טינ זייּפש טימ ..,זייּפש

 ,,.גיבייא טבעל סָאװ ,חמשנ יד רַאפ רָאנ ,רפעל

 טביירט סָאװ ,לוק ַאזַא טימ יירשעג ַא םיצולּפ רע טוחט -- םיטוש ,יוא,

 טנָאי רהיא ,םינָארַאנ ,םיטוש --- רערעהוצ יד ףיוא המיא ןַא ,קערש ַא ףױרַא

 / ם'נופ טיורב ןעסיב םעד ןערעדנַא םייב רענייא טסייר רהיא ,טביור רהיא ,ךיז

 -ַארעב רהחיא ,תונמלא ט'לזנ'עב רהיא ,טייל עמערָא טע'בנג'עב רהיא ,ליומ

 --- ? אה ,םיטוש ,סָאװ בעילוצ ? ַאה ? סָאװ בעילוצ --- ,ךעל'םימותי טעוועב

 ,טציא ךיז ןענעוועב ןעניוא עטיור עדנילב ענייז ןוא רעייפ טימ רע טיירש

 / םעד ףיוא ךיז טימ ןעמהענ סָאד רהיא טעוװ --- ןערעטיצ ןוא ךיוא ,ךיז טכַאד

 ךיז טימ רהיא טנעק רונ תילט ַא !ןיינ ,ךעלרעדניק ,יוא ? תמאה םלוע

 ,גנורעיצ ,דלעג :;עגנירביא סָאד ,םיכירכת ראָאּפ ַא ןוא ןענַאד ןופ ןעמהענ

 ,סָאד זיא רקש -- םילבה לבה ,בזכו רקש ,רקש סעלַא זיא סָאד -- םינינב

 טימ רעזייב ַא ךיז טיג ןוא שיט ןיא דנַאה ן'טימ ּפַאלק א רע טוהט --- ! רקש

 ...| רקש -- :רעייפ

 ַא ףיוא ןָאט םעֶד ןענירעד ןעטימ ןיא םוא רע טייב --- ,ךעלרעדניק ---

 רהיא ןזַא !ףעלעניופ עשירַאנ ,ךעלרעדניק ,יוא --- ןעגידנעטעב ,ןעכייוו

 רהיא טיירג ,גָאט ןייא ףיוא ,טסרָאיװ עכילטע ףיוא ןערקהָאּפסױרַא טפרַאד

 רהיא זַא ןוא געוו ן'פיוא ןעלהעפ טינ ךייא לָאז ךאז ןייק זַא ,רהיא טהעז ,וצ ךיז
 טינ ןוא ,גָאט ןייא ףיוא טינ ןוא חעיסנ עטייוו ַאזַא ףיוא סיורַא ךיז טביילק
 ןהִא ,עגיהטיונ סָאד ןעמהענוצטימ ךיז טימ רהיא טסעגרעפ ,רהָאי ןייא ףיוא



 649 ןירבָאק ןָאעל

 יוא ,ךעלרעדניק ,תווצמ יד --- ךעבענ ,טכעלש רהעז ןייז טרָאד טעװ ךייא סָאװ

 עטייו יד ףיוא ןעטיירנוצנא רחיא טסעגרעפ תווצמ יד !רימ זיא העוו

 ...1 העיסנ

 טמעהטָא ,דרָאב רעסייוו ןייז ףיוא ּפָאק ןייז ּפָארַא טזָאל ,ליטש טרעוו רע

 סעציילפ עטיירב ןוא טסורב רעד טימ רעּפרעק רעצנַאג ןייז ןוא רעווש

 ?הוש רעשרעבייוו רעד ןופ רעמָאי רעד ...בָארַא ןוא ףױרַא ךיז ןעגעוועב

 רענעמ יד ...שירעטסיה טרָאד טנָאלק יורפ ןייא ,רעקרַאטש דנוצַא ךיז טרעה

 -רעטנורַא ּפָאק םעד טלַאה רעכנַאמ ...ןעמונוצ רהעמ ךָאנ טציא ןענייז ןעטנוא

 טלַאה רעד ; טקיטשרעפ טעּפילכ ןוא ןעקור סנעטייווצ םעד רעטניה ןעזָאלעג

 ןוא ןערהערט יד טננילש ,ןענעקטנַא לעברַא ן'טימ טייז ַא ףיוא םינּפ םעד

 יד רעביא ןוא דינמ ן'םיוא ןעניוא יד טימ טקוק רערעדנַאנַא ; זָאנ יד טבייר

 ,םענייאניא סעֶלַא סָאד ןוא ...ןערהערט םעד תעב םהיא ייב ךיז ןעלקייק ןעקַאב

 -רעייפ ענייז טימ ,ןהעזסיוא ןעגיד'ארומ ןייז טימ דינמ רעדנילב רעטְלַא רעד

 ןופ יו ,ןעביוא ןופ רעבייוו יד ןופ תוללי יד ,רעטרעוו עדנעסיירניה ,עניד

 ךיז טגָארט סָאװ ,רענעמ יד ןופ ןעּפילכ ןוא ןעצפיז ,ןעצכערק סָאד ,לעמיה

 עכלעוו ,"עגיכלימ , יד ףיוא טקריוו ,שרדמח תיב ןיא ןעטנוא ןעטייז עֶלַא ןופ
 -רעד סע ןוא רעווש רחעז טקריוו ,סענעצס עכלעזַא וצ טנהעוועג טינ ןענייז

 ןעלהיפ ייז ןוא ,טלעוו רענעי ןופ רעטיר יד ףיוא ןוא טיוט ן'פיוא ייז טנָאמ

 -דיימרעפנוא םעד ןענעג זָאלפליה ױזַא ,ךַאװש ױזַא ,ןיילק ױזַא ךיז ייב ךיז

 ענרעזייא יד ןיא דנוצַא ךיז טלהיפ ייז ןופ רערעדעי .,.טיוט ןעכילקערש ,ןעכיל

 טימ םונהיג רעד טבעוו ייז ןופ עלעיפ רַאפ ..,טיוט ןעצרַאװש םעד ןופ לעגענ

 ןענידעכאק ןייז טימ ןוא סעדָארוװַאקס עגידרעייפ ענייז טימ ,םירוסי ענייז עֶלַא

 ..}טציא ךיז ןעלהיפ ייז רעדניז עסיורנ רַאפ סָאװ ,ּךַא ..לעבעווש ןוא ךעּפ

 ןוא טייז א ףיוא עלעטיה יד טימ ,"עניכלימ , יד ןופ ,ןַאמ רעגנוי א ,רענייא

 רעד טימ םינּפ ןייז טלעטשרעפ טָאה ,סעציילּפ יד ףיוא ?עקער םעד טימ

 ןעבענ רערעדנַאנַא ; ןעלסקַא יד טימ ףיוא טרעטיצ ןוא לעקער ןייז ןופ עֶלָאּפ

 עֶלַא טימ ןייא ךיז טלַאה ,סעציילּפ יד ףיוא לעקער ן'טימ ךיוא ,םהיא

 טסייב ,ןעגיוא יד טימ טלעטניּפ ,זָאנ רעד טימ טמירק .ןענייוו ןופ ןעטפערק

 -הערט יד ךיז ןיא טקיטש ,לעקער ן'רעטנוא סעציילּפ יד טימ טהערד ,ןעּפיל יד

 ןעוורענ עקרַאטש ענייז ףיוא ךָאד טקריוו ענימורַא עכילקערש סָאד רעבָא ,ןער

 טרהעק ,ןעקַאב ענייז ןעצענ וצ ןָא ןעביוה ןערהערט זַא גידנעלהיפרעד ,ןוא
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 טשיוװ ןוא ןעקור סנעטייווצ ַא רעטניה ךיז טלעטש ,ּפָאק םעד בא ?ענש רע

 לעכיט סָאד טלַאה עמהיב רעד ףיוא ץטוב חמלש ...ןערהערט יד טע'בנג'רעפ |

 םהיא רַאפ טציא ןעבעל םיבוט םישעמ עלַא ענייז .ךיוא טנייוו ,ןעגיוא יד רַאפ

 -עגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,"הרוחס, ןעמונעגוצ רע טָאה ןעטכענ ךָאנ ..,בָא

 רע טעוו ןָא דנוצַא ןופ זַא ,טכַארט רע ןוא ...ןעדיא ןעמערָא ןַא ייב טע'בנג

 ַא עקניזומ ןייז ןעקישוצ טעוװ טָאג זַא ןוא ,הקדצ ?עיפ ןעבעג וצ ןעביוהנָא
 רָאג םעדכָאנ רשפא רע טעוו ,ןעכַאמ הנותח רהיא טעוװ רע ןוא ןתח ןעשיטייל

 טימ ךיוא טפייפ םהיא ןעבענ עכּפ עצנעב ...לארשי ץרא ןייק ןערהָאפקעװַא

 ןעפור דינמ םעד ףרַאד ןעמ ; טכַארט ןוא ?וק ן'םיוא טעקַארכ ,זָאנ רעד

 סָאװ ,ןעזייוו םהיא ןענעק ךיא לעװ ןעטרָאד ,רעווש םוצ תודועס שולש ףיוא

 ןַא ,לארשי עשופ ַא ךיוא ןיב ךיא זַא ,יאדוא רע טניימ טינ זַא ...ןיב ךיא

 "..! עכּפ ....בנג דרעפ ַא ךיוא ןוא ץראה םע

 ןערָאװעג ןעפָאלשטנַא רָאנ תובהלתה סיורג ןופ זיא קילָארק עלעצטעג

 ...עמהיב רעד ןופ לעטנעוװ ן'פיוא טרַאּפשעגנָא ,לעברַא ן'פיוא םינּפ ן'טימ

 וצ ןעוועג רעווש ױזַא ןיא םהיא ןוא שרדמה תיב ןיא סייה ױזַא זיא סע

 א ...טנעלָאשט |'ךָאנ ףָאלש ןעסיז םעד ןעפּפמעקעב

 םהיא טָאה דיגמ רעד .,.םילכ יד ןופ סיױרַא רָאג דנוצַא זיא ןַאשטוב ערָא

 טסיופ ןָא טרַאּפשעגנָא ןערעטש םעד ןיוש טלַאה רע זַא ,טמעראוואוצ ױזַא

 ,זלַאה ן'טימ טרערד ,רעטסנעפ ם'נופ לעטנעוו םייב דנַאה רעטכער רעד ןופ

 טסורב ןיא דנַאה רעקניל רעד טימ ךיז טנָאלש ,סעציילּפ יד טימ ףיוא טרעטיצ

 בָאה טנייה ךָאנ ...ןעצרַאה ןיימ ןיא חור ַא ,בנג ַא ןיב ךיא , : ט'הנעט ןוא

 ..."} על'הבנג עיינ ַא טלעטשעב ךיא

 ענעסקָא ענייז טימ טקוק רע .טרהירעג טינ רונ זיא ךוטַאק עק'לארטשי ןייא

 ןעמהונוצ ןענייז ייז יו טהעז ,םיבנג עטנַאקעב יד טקרעמעב ,ךיז םורַא ןעגיוא

 קניירק ַא , :דרָאב רעצרַאװש רעטיירב ןייז ןיא גידנעלכיימש טכַארט ןוא

 ארומ עלַא טָאה רהיא .טייז רהיא סָאװ תושפנ ענעכָארקוצ רהיא ,ךייא ףיוא

 -וירעכַאמ ערעדנַא יד ףיוא ןוא טיוט םעד ףיוא ייּפש ךיא ןוא ...! טיוט ן'רַאפ

 ןמז לכ ןוא ןעבעל טינ ךיא לעװ ,ןעברַאטש לעוװ ךיא זַא ...! םונהיג ןיא סעק

 ערעדנַא סָאד קנַאדעג ןיא טכוז רע) ...המשנה ...המשנה ןמז ?כ ,בע5 ךיא

 זיא ,ונ, :(טכַארט ןוא דרָאב יד טעלג ַא רע טוהט ,טינ טניפעג ןוא טרָאװ

 ַא ןוא "...! ןעטרָאד טהעטש רעטייוו יו ,ןעסעגרעפ ךיא בָאה ,טלעדיפעג טינ
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 וגו

 ן'טימ ,עלעבייוו ס'טאװכ טהעזרעד ןוא ,רעבייוו יד וצ ,ןעביוא ןָאהטעג קוק

 טלאװ דיגמ ַא זַא טָא , : דרָאב ןיא ?עמרומ א רע טוחט ,ןעגיוא יד ייב לעכיט

 ןיא תאלח ַא ,עקצעּפערפ יד טָא עּפַאצדָאּפ ךיא ױזַא יו ,ןעגָאז טנעקעג רימ

 .*,,,{ ןירַא עלעצרעה רהיא

 עדנילב ,עטיור ענייז טימ ּפָאק םעד רעדעיוו ףיוא טביוה דיגמ רעד

 : לוק ןענידנעטעב ,ןעכייוו ַא טימ רעדעיוו ןָא טגנַאפ ןוא ןעניוא

 טימ סיױרַא רע טגניז --- ןָא דלַאב ןעמוק םיארונ םימי יד ,ךעלרעדניק ---

 טעװ ןעטרָאּפסַאּפ -- ?וק ןייז ןיא ןעגנילק ןערהערט עטקיטשרעפ ןוא ץרַאה

 רונ ןעמעוו ןוא ןעבעל רהָאי ַא ףיוא ןעמעוו ,ןעבענסױרַא ןעמעלַא זנוא ןעמ

 ןוא ץכערק ןעכילקערש א םיצולּפ רע טוהט --- ,יוא ,יוא ...געט עכילטע ףיוא

 לעיפיוו --- : טסנעּפשעג רעכילקערש ַא יוװ ,ןעטפול ןיא דנַאה ן'טימ טלעקָאש

 ...! ךעל'םימותי לעיפיוו ןוא שרדמה תיב ןיא ָאד ןענייז תונמלא

 ןעגָאלקוצ וליפא רענעמ יד ,רעכילקערש ,רעכעה טצעי טרעוו ןייוועג רעד

 ,רעמערַאװ ץלַא טדער רע ןוא ,שירעטסיה ןעשטיווק עמורפ יד ,לוק ן'פיוא ךיז

 ןעלַאפ סָאװ ,ןעקנופ עגידנענערב ,ליומ ןייז טצירּפש רעייפ ןעקנופ ,רעסייה ץלַא

 ,..רערעהוצ יד ןופ תוחומ יד ןוא ,רעצרעה יד ףיוא

 ,םענעמונעב אזַא טימ סיוא לָאמַא טימ רע טיירש -- !ר"בשת --

 רעטיצ ַא טנעמָאמ א ףיוא טוהט ךוטַאק עק'לארשי וליפא זַא ,לוק ןעגיד'המיא

 ןענרעל עכלעוו ,ךעלגניא-רדח עניילק יד -- ןבר תיב לש תוקונת ! ר"נשת ---

 ןופ ?עיפיוו טָא ,טלעוו יד טהעטש תוכז רעייז ףיוא סָאװ ,הרהטב הרות יד

 ןופ ןענירק ןעטרָאּפסַאּפ ןעלעו ךעל'המשנ ענייר יד ןופ ,ףעלרעדניק יד

 ערעייא רַאפ ? םשה ךורב ,םיאטח סעמעוו רַאפ ןוא !ךעבענ ,ךעל'םיתמ

 עניילק ןופ סעטַאט ,טוהט הבושת ...תורבע עסיורג ערעייא רַאפ ,םיאטח

 ןוא םיטש עגיד'המיא ןַא טימ רע טעשארטס -- ! הבושת טוהט ,רעדניק

 ַא יװ ,עמחיב רעד ףיוא גידנעהעטש ,ןעטפוק ןיא דנַאה ן'טימ טלעקַאש

 ..טלעוו רענעי ןופ טסנעּפשעג רעכילקערש

 עמיטש ע'רוכש ,עגירעזייה ט'ערָא םיצולּפ בָא טגנילק טייצ רעזעיד ןיא

 עלערעב ןיימ סָאװרַאפ ,רעטציא סייוו ךיא ,יוא --- :שרדמ תיב ן'רעביא

 -רעפ ַא טימ רע טיירש -- ! בנג ַא ןיב ,עטאט ןייז ,ךיא ?ייוו ,ןעברָאטשעג זיא

 ףיז טסייר ןוא טסורב ןיא דנעה עגנַאל עדייב טימ ךיז טנָאלש ,םינּפ ןעטמירק

 ...םֹרֶא ןייז ןופ



 טענעדעישרעפ 38

 ,עט'הרצ'רעפ יד טימ ,טרעדנואוורעפ םהיא וצ רהעק ַא ךיז ןעוהט עלַא

 ערעייז ןופ ףיוא ןעננירּפש ץטוב המלש ןוא עצנעב .רע'םינּפ עטנייוורעפ

 טָאה דיגמ רעד וליפא ,עמהיב רעד ןופ םהיא ףיוא עטשימוצ ןעקוק ןוא רעטרע

 .טייז ןייז ןיא ןעניוא עדנילב יד ןָאהטעג רהעק ַא

 יד ןעשיווצ טדער ןוא םערָא ן'ראפ ןָא םהיא טּפַאכ ךוטַאק עק'לארשי

 ,ךאז ע'סואימ ַא ...טינ דער ,רוכש טזיב וד -- : רענהייצ

 לע ךיא -- : טיירש ןוא דנעה ענייז ןופ סױרַא ךיז טסייר ערָא רונ

 -נורּפשעגבָארַא ןוא --- ! בנג ,ןייא ךימ זָאל ! ןָאהט הבושת ל?יוו ךיא ! ןעדייר

 בא טערט םלוע רעד ,עמהיב םוצ רעמָאי ַא טימ רע טפיול ,טרָא ןייז ןופ ןענ

 טפיול ?עמוט רעטקיטשרעפ ַא ןוא טשימוצ ,ןעקַארשוצ ,געוו ַא םהיא רַאפ

 רעדליּפעג םעד טימ ךיז טגינייארעפ סָאװ ,לעמוט ַא ,שרדמה תיב םעד ךרוד

 ...רעבייוו יד ןעשיווצ ,ןעביוא

 ,ןעלעצטעג ףיוא ןָא ךיז רע טסיוטש ,עמהיב רעד ףיוא ןעפָאלעגפױרַא

 ,ןעטפַאק ןייז ןופ ?עברַא םעד ףיוא ךיז טרַאּפשעגנָא ,קַאמשעג ךָאנ טפָאלש סָאװ

 טקיטשרעפ טנייוו ןוא ,רחיא טשוק ,עציילּפ ס'דיגמ ןעדנילב םעד וצ וצ טלַאפ

 .דניק א יו

 רימ ...ןעברָאטשענ עלערעב ןיימ זיא רַאפרעד ןוא ,יבר ,בנג ַא ןיב ךיא ---

 ...! רימ זיא העוו ,םיבנג עֶלַא ןענייז

 ןעהייר עטסרעטניה יד ןופ .םורַא ףיוא ךיז טביוה לעמוט רעגידלַאװעג א

 טרעוו ןעטייז עלַא ןופ ..,עמהיב םוצ רעטנהענ ןעּפוטש וצ ןָא ךיז ןעמ טביוה

 | "41 אש ! ַאש , : יירשעג ַא

 ,ןוא ןעקָארשוצ םוא ךיז טקוק ןוא ףיוא ךיז טּפַאכ קילָארק עלעצטעג

 ערָא זַא ,ןהעזרעד טּפיוהרעביא ,זיא רע טלעוו רע'סָאװ ףיוא ךיז טּפַאכעג

 ַא טימ ןעּפיל יד טמירק ןוא גיוא םוצ לעברַא םעד וצ ךיוא רע טנעל ,טנייוו

 ...ענימ עגידנענייוו

 ףוס ן'ףיוא ןוא עמהיב ן'פיוא טנערעגפיוא קרַאטש טקוק ךוטַאק קילארשי

 | : סױרַא רע טרענוד

 וד סָאװ ,טינ טסייוו וד ,רוכש טזיב וד ,עמהיב ןופ בָארַא העג ,ערָא --

 !ןעקנורטענסיוא לעיפוצ טָאה רע ,יבר ,טרָאװ ןייק טינ םהיא טביולג .,,טסדער

 טרעמָאי ןוא עציײלּפ ס'דינמ םוצ ןעּפיל יד טימ ךיז טקירד ערָא רעבָא

 : לוק ן'פיוא
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 יאדוא רע טלָאװ בר ַא ,טַאהעג עלערעב ןיימ טָאה עלעּפעק טונ ַאזַא --

 ןענייז עלַא רימ לייוו ,בנג ַא ןיב ףיא ?ייוו ,ןעברָאטשעג זיא רע ןוא ןעוועג

 ...! רימ זיא העוו ,םיבנג

 ן'טימ גיוא יד טשיוװ ןוא ּפָאק ן'טימ וצ טלעקַאש קילָארק עלעצטענ

 | | ,לעברַא

 ...!ךָאד סייוו ףיא --- זָאנ רעד רעטנוא רע טעשטרוב -- ,תמא ,תמא --

 סעכ טימ ייּפש א טוהט ,טרָא ןופ בָארַא טגנירּפש ךוטַאק עק'לארשי

 עכּפ עצנעב ןוא ץטוב המלש ...טגערעגפיוא שרדמה תיב םעד טזָאלרעפ ןוא

 ן'םיוא ךיז ןעקוקוצמורַא ךיז ןעמהעש ןוא עמהיב רעד ףיוא עטשימוצ ןעהעטש

 יי ...םֹורַא םלוע

 ןופ בָארַא טהעג סָאװ ,ן'ערַא רעטרעוו עכייוו טימ טגיהורעב דיגמ רעד

 קירוצ ךיז טלעטש ןוא ּפָאק םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ ,רענעכָארבוצ א עמהיב

 ...השרד ןייז דינמ ןייז טגידנע ןַאד ןוא ,טרָא ןייז ףיוא

6 

 ...ךיז ןעמחעש עגיכלימ יד

 עגינייא רָאנ ןעבילברעפ שרדמה תיב ןיא ןענייז םורַא חעש ראָאּפ ַא ןיא

 סע ...דָאס ם'נופ רעמיוב יד ןיירַא רעדעיוװ ןעקוק רעטסנעפ יד ןיא ...ןעשנעמ

 ערָא ...ןעסיורד ןופ טזָאלב עלעטדניוו ?היק א ןוא םורַא גיטכיל רעדעיוו זיא

 םענעפָא-בלַאה ַא טימ ,דנַאװ ןָא ּפָאק םעד טרַאּפשעגנָא ,טרָא ןייז ףיוא טציז

 ןוא טפייפ ןוא זָאנ רעד טימ קרַאטש טעּפָארכ ,ןעניוא עטכאמענוצ טימ ,ליומ

 ...ןעּפיל יד טימ טעקשרָאּפ

 ...דרָאב ןיא ?עכיימש א טימ ךוטַאק עק'לארשי ןיירַא טמוק סע

 טימ רע טנערפ -- 4שרדמח תיב רעזנוא ךָאנ טהעטש סע ,ונ ---

 טָאה רע ןעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא וצ ךיז רע טעדנעוו --- ? וד ןוא --- ,עינָאריא

 | : גידנענייוו קרַאטש טקרעמעב רעהירפ

 ? דינמ ם'נופ טנייוועג ךיוא טסָאה וד ---
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 טרעפטנע ןוא עצינליטַאּפ ןיא ץַארק ַא ךיז טוהט ןַאמ רעננוי רעד

 : טמהעשרעפ

 טנייװעג טָאה רע טָא ...! ןעפָארטעג טָאי א ,טנייוועג טינ בָאה ךיא --

 ןָאהטעגנָא זיא סָאװ ,ןערעדנַא ןַא ףיוא רע טזייוו --- !ּפַאצ עלע'םהרבא ---

 ,לעטרַאג ןעטיור ַא טימ ?לעקער ַא טימ

 .םנייוועג טָאה רע זַא ,ןייב ןוא ןייטש ךיוא טנעקייל רעבָא רעטצע? רעד

 ךיוא םהיא ייב ןע'שלח תורצוי עש'דיגמ ןופ ןוא טַאי ןייק טינ ךיוא זיא רע

 .רע טגָאז ,סעטַאיּפ יד בא טינ

 טָאה רע סָאװ ,וליפא יד זַא ,ךוטַאק עק'?ארשי סיוא טניפעג ףוס ן'פיוא

 דינמ רעד תעשב טכַאלעג ןעבָאה ייז זַא ,ךיוא ןעגָאז ,גידנענייוו ןהעזענ ןייֵלַא

 ...טדערעג טָאה

 .ףיוא םהיא טקעוו ןוא ן'ערָא וצ וצ טהעג ךוטַאק עק'?ארשי

 יירד ...טכַארבעג קיצבערשז ַא -- םהיא רע טקעװ --- ! ףיוא העטש ---

 ! ריטראווק ַא םהיא לעטשעב הענ ...רעלדָא ןַא רהָאי

 .ןעגיוא יד ךיז טבייר ,ףיוא טגנירּפש ערָא

 טימ רע טגערפ -- ...? ואוו ...? קיצבערשז ַא ...? הרוחס עשירפ ---

 .טעּפמיא
 עק'לארשי םהיא טרעפטנע --- ! וד טָאי רעסיורג ,העג דרע רעד ןיא ---

 ןיא חור ַא ,הבושת לעב רעיינ -- : ֿפעסקַא ן'רעביא םהיא טּפַאלק ,ךוטַאק

 ...דרָאב ןיא טלעכיימש ןוא וצ רע טנייל --- ! המשנ ןייד

 -רעפ ,ןעגיוא עטַאװע'םת ,עטצָאלגעגסיוא טימ םהיא ףיוא טקוק ערָא

 טכַאל ן'ערא םורַא םלוע רעד ןוא טדער ךוטַאק סָאװ ןעגעוו ,טינ טהעטש

 ,רע סָאװ ןַא ןָאהט הבושת ןייז ןופ טכַאל ,םהיא טימ ךיז טצייר ןוא ךילהערפ

 .יךיוא ךיז טמהעשרעפ ערָא ןוא ,םולח א ךרוד יו טציא ךיז טנָאמרעד ,ערָא

 .קרָאידוונ -- ,1904 ,ץרעמ ןעטפ



 עטכישעג סיקושרָאפ

 ךיז טָאה ,רעטנַאה ךָאנ קרָאי וינ ןופ ןעגנַאגעג זיא סָאװ גוצ רעד ןעוו

 ,ןעסעזעג ןיב ךיא ןעכלעוו ןיא ,ןָאגַאװ ןיא זיא ,ןוַאטלעדימ ןיא טלעטשעגבָא

 . .רימ ןעבענ טצעזעגנ ךיז טָאה ןוא רישזַאסַאּפ רעשידיא רעיינ א ןיירַא

 ,גיצרעפ רהָאי ַא ןופ ןַאמ ןעלופ ,רעגידכעלייק ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא סָאד

 -סיוא ,עצרַאוװש ,עסיורג טימ ,ןעּפיל עקיד טימ ,סעצנָאװ עדנַאלב ,עגנַאל טימ

 ,גנורעדנואוורעפ טימ יו ךיז םורַא טקוקעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא עטעשטַאקעג

 טסערּפעג ,סייוו ַא ןיא ,גוצנא ןעטכייל ,ןעלעה א ןיא ןעוועג רע זיא טעדיילקעג

 .ךוטזלַאה ןעגנַאל ,ןעצרַאװש א ףיוא ןעגַארק ןעטגײלעגּפָא ןַא טימ דמעה

 ,רעגניפ עקיד עצרוק טימ ,עלופ ,עטיור ןעוועג םהיא ייב ןענייז דנעה יד

 ַא טימ דנַאה רעטכער רעד ןיא .טיוה ןעזָאלבעגנָא ,טעשטרָאקוצ ַא טימ

 -ןענער ַא ןעטלַאהעג רע טָאה רעגניפ ןעטסלעטימ ן'פיוא גניר ןעדלָאג סיורג

 .םריש

 טסיא ןַא ןופ קורדנייא ןַא טכַאמעג רע טָאה קילבנא ןעטשרע םעד ףיוא

 .סענזיב רַאפ ץעגרע טרהָאפ רעכלעוו ,ןַאמסענזיב רעדייפ

 -רעביא ,ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ןכש ןיימ .טרחירעג ךיז טָאה גוצ רעד

 עינק ענייז זַא ,טנעהַאנ ױזַא ןעגעקטנַא ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ךיז טצעזעג

 ,אלעימס טינ יװ ױזַא ,טייז רעד ןופ טָאה ,עניימ ןָא טרהירעגנָא ךיז ןעבָאה

 טגיילעגרָאפ רימ םוטש טָאה ,ןָאהטעג טסוה ַא טָאה ,רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא

 ןָאהטעג בייר ַא לענש רע טָאה ,ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ןעוו ,ןוא טערַאגיפ ַא

 -עגבא זיא ,ןָאהטעג קַאנק ַא טָאה עלעבעווש יד עינק ןייז ןָא עלעבעווש ַא

 -עג ךַאל א שירַאנ טָאה ןכש ןיימ .קָאר ןיימ ןופ ?עברַא ןַא ףיוא ןעניולפ

 דנַאה ן'טימ ןָאהטעג טעלג ַא ,לעברַא םעד ןָאהטעג ּפַאכ ַא ,לוק ן'פיוא ןָאהט

 סעּפע טלעמרומעגסיורַא טָאה ,ןעלַאפעג זיא עלעבעווש יד ואוו ,טרָא םענעי

 ןָא עלעבעווש ַא ןעבירעגנָא ,סופ יד ןעביוהעגפיוא רע טָאה ןַאד .טרָאװ ַא
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 עדנענערב יד דנַאה ן'טימ גידנעלעטשראפ ,ןוא ,ךוש ןייז ןופ ץַאזבא םעד

 ןיימ וצ ןעגָארטענוצ יז עקנילָאװַאּפ ןוא גיטכיזרָאפ רע טָאה ,עלעבעווש

 ,טערַאגיס

 טלָאװ רע יו טַארוקַא ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא ןעדעירפוצ טָאה רע
 ןוא ,'ןעטייקכילפעה ךיוא ןעהעטשרעפ רימ ? ןעד סָאװ, : ןעגָאז ןעלעוו

 | .טעראניס ןייז טרעכיורעג טָאה

 לָאמ ענינייא ןהעזעג ךימ טָאה רע זַא ,ןעזיװעגסױרַא ךיִז טָאה דלַאב

 ,רעטַאעהט ןיא ,קרָאידינ ןיא

 רימ וצ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה -- ? קרָאי וינ ןופ טצעי ןעמוק ייז --

 -יימש ןעסיז א טימ ךילפעה רימ וצ ךיז גידנעגיובוצ ,ןָאט ןעכילדניירפ ַא טימ

 תעב רע טָאה גיוא עטעשטַאקעגסױא עקניל יד .ןעּפיל עקיד יד ףיוא לעכ

 טוהט ןעמ ןעוו ,ץַאק ַא יו טַארוקַא ,טערומשזעג ןוא טכַאמעגוצ לעסיבא םעד

 | .לעּפעק ן'רעביא טעלג ַא רהיא
 .טימ יו ,טדערעג רימ טימ ןיוש רע טָאה םורַא ןעטונימ עכילטע ןיא

 רעכייוו ןייז טימ רימ רע טָאה ,נידנעדייר ,ןוא .ןעטנַאקעב ןעטלַא ןַא םענייז

 גידנעגיילוצ ,ןעמָאנ ןעלופ ןיימ טימ ןעפורעג ךימ ,עינק יד טעלנעג דנַאה

 וו .ז .א "דניירפ רעגידריוו ןיימ , ,"רעטצעשעג , ,"רעטסעהטרעוו , ייברעד

 : ןַאמ רעטנעגילעטניא "טכע, ןַא יו ,"ן'רבד, וצ טערַאטסעג ךיז טָאה רע

 -עב ךימ טָאה ,ןעזַארפ עשילגנע ןוא עשיסור טימ טצריוועגוצ ,שירעמשטייד

 טימ טערַאטסעג ךיז טָאה רע ,טרָאװ ןייא טימ ; ןעטנעמילּפמָאק טימ ןעטָאש
 - ...גידריווסנעבעיל ךילגעמ טייוו יוװ ןייז וצ רימ

 -רעפ ,וָאנ וי ,רימ ייז ןעבָאה רושזעלּפ לעיפ ,ןעביולג רימ ייז ןענעק --

 וצ .עזיוה וצ ןופ גנוי רעבָארג ןייק טינ ,ָאנ וי ,ןיב ךיא סָאקעב .טפַאש
 סיא ,וָאנ וי ,סעטכישעג עֶלַא עזעיד ןעזעל וצ טכיילגעג ְךָאנ ךיא בָאה עזיוה

 אננא , ןייז ,ןעיִאטסלָאט ןעזעלעג ךיוא בָאה ךיא .םעינעטעשטָאּפ םישלָאכ

 ןעסייוו ...וָאנ וי ,סעטכישעג עכלָאז עלעיפ ,עלעיפ ךָאנ ןוא ?ַאנינערַאק

 יד טימ סענזיב טַאהעג בָאה ,רעדיינש רעקסמאד ַא עזיוה וצ רַאװ ךיא ,ייז

 -עג עַלַא עזעיד ןענירק ךיא נעלפ ייז ייב ,וָאנ וי ,סעקטַארָאטסיר עטסכייר

 -עג ייז ןעבָאה .םעינעטעשטָאּפ םישלָאב סיא ןעזעל ייז געלפ ןוא סעטכיש

 ערעדנַא ןוא ! עטכישעג ענעדלָאנ א ,צ-צ-צ ? "רעגיווש , ס'ןיײטשַאלב ןעזעל
 יד , :רענַאקירעמַא עלעיפ ךָאנ ןוא ,ןעזעלעג לעיפ ָאז ךיא בָאה ןעטכישעג
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 ,"קַאז ןייא ןיא םינתח ןהעצ, ,"ךאלדער ףיוא הלכ ַא, ,"ןנמ רב ַא ןופ המקנ

 ןעקנעדעג ,וָאנ וי ,טינ ייז ןעק ןעמ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןּזא "טסַאג רעטיוט רעד,

 עכלָאז ,יַאמ ַא ,יַאמ א ,דניירפ ןעגידריוו ןיימ ,ייז ןעסייוו ...ּפָאק ן'םיוא עלַא

 סָאד ,וָאנ וי ,רעבָא קנעד ףיא !ןערהעלקוצסיוא סעלַא סָאד ּפעק עסיורג

 ןוא ,וָאנ וי ,סָאװ ָאז ןערעה ייז טָאב ,ּפָאק ןופ סיוא ייז ןערהעלק ץלַא טינ

 רעדעי טכינ .ןענעק ךיוא ןעמ ףרַאד סָאד טָאב .ןָא סָאד ייז ןעביירש ןַאד

 ..טסבלעז ךיא ,לעיּפשייב םוצ .ןעביירשעב וצ סָאװ ַאז דנַאטש םיא זיא

 ,טגָאזענ ןענהיא בָאה ךיא יװ ,וָאנ וי ,סעטכישענג עלַא עזעיד ןעזעלעג לעיפ אז

 סָאװ ,וָאנ וי ,עטכישעג ענייא ָאז ןעביירשעב טלַאװעג ךיא בָאה גנַאל טינ ןוא

 זַא ,ןעביירש ,וָאנ וי ,טלָאװעג בָאה ךיא .טריסַאּפ טסבלעז רימ טימ טָאה

 .ןַאמסדנַאל א םעניימ טימ רונ ,רימ טימ טינ טריסַאּפ טָאה עטכישעג עזעיד

 ךיא ?הָאוובֶא ...וָאנ וי ,ןעטייל ריפ סעּפע טלָאװעג טינ בָאה ךיא סָאקעב

 ,ןעבעירשעב ןעבָאה רעביירש יד סָאװ ,סעטכישעג יד ןעזעלעג לָאמ לעיפ בָאה

 לָאמ ?עיפ ,לעיּפשייב םוצ .,.וָאנ וי ,טריסַאּפ טָאה טסבלעז ייז טימ סָאװ

 ןעבָאה רַאנָאז ןיילַא ייז יו ,ןעבעירשעכ ןעבָאה ייז סָאװ ןעזעלעג ךיא בָאה

 -רעדנַאנַאפ ךיז טָאה רע) ! עכּפ ,עכּפ ,עכּפ ...לעדיימ ַא טימ סענזיב טאהעג

 םינָאראנ ןייק .(עינק יד טקירדעג דנעה עדייב טימ רימ טָאה זוא .טכַאלעג

 טָאה רענייק סָאװ ,בעיל עֶלַא ,וָאנ וי ,ןעבָאה רימ ; טינ רענייק רימ ןענייז

 טמהענ ,עקשטעּפערּפ עשימייה ,עשירפ ַא ךיז טכַאמ סע זַא ןוא ...! דנייפ טינ

 ,עכּפ ...!וָאנ וי ,ךיוא הכרב ַא ןהֶא וליפַא ,ןעסע וצ יז טיטעּפַא רעד ןָא

 עלייוורעד ,וָאנ וי ,ןעװעטַאק ָאז יו ָאז ןעמ טעװ טלעוו רענעי ףיוא ,עכּפ ,עכּפ

 -רעוו ןיימ ,ָאזלַא ! עכּפ ,עכּפ ...ךיז טזָאל סע זַא ,סערפ ןוא ,יטויד רוי וד

 .ָאֹנ וי ,ןעביירשעב טלָאװעג עטכישעג עבלעז יד ךיא בָאה ,דניירפ רעהט
 ,טכארטעג ןוא טכארטענ בָאה ,ורט טכַאנ עצנַאג ַא ןעסעזעגבָא ןיב ךיא טָאב

 זיא סטכינ ,סטכינ ןוא ,ןעצַאלּפ רימ ייב טעװ ּפָאק רעד ,ָאנ וי ,טניימעג

 ןיא יוװ ,זומ ןעמ : סע זיא ָאז ,דניירפ רעגידריוו ןיימ ,ַאי !  ןעמוקעגסיורַא
 א ךָאנ יז ןעלָאװ .ָאנ וי ,ןעכַאמ וצ עטכישעג יד יװ ,ןעסיוו ,דיירט ןיימ

 ..םעינעטעשטָאּפ םישלַאב סיא ,עטיב ? טערַאגיס

 ,טגַאזטנע ךיז בָאה ךיא

 ,רעדרָא וט דיימ ,ייז ןעסייוו ...ןעטעראגיס עכלָאז ! עטיב ? םורָאװ --
 ..ָאנ וי ,עשיקרעט ערהַאװ
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 בָאה -- +ןעביירשעב טלָאװעג רהיא טָאה עטכישעג ַא ראמ סָאװ --

 .ןעטייקבילפעה ענייז ןעכָארברעטנוא ךילפעה ךיא

 .לוק ן'םיוא טכַאלעגרעדנַאנרעפ ךיז טָאה רע

 יד דנעה עדייב טימ גידנעקירד ,טכַאלעג רע טָאה -- ,עכּפ ,עכּפ --

 טימ ? ןעסיוו ייז ךיז טליוו סָאד ,ןיוש חעטשרעפ דיא ,עכּפ ,עכּפ -- ,עינק

 ,דניירפ רעהטרעוו ןיימ ,טָאב .ןענהיא סע ךיא ?העצרעד ,ָאנ וי ,דנעגינעגרעפ

 ?ַאי .ןעביירשעב סע ןעלעוו ייז סָאד ,טרָאװ א טסיופ רימ ןעביג ייז
 .אי טא

 ,םעניימ טינ ,ןערעדנַא ןַא ןעטכארטסיוא ייז ןעלָאז ןעמָאנ ַא טָאב --

 | ? סעי

 .סעי --

 ןוא טסוהעגסיוא ךיז רע טָאה ןַאד ,ןעכַאל ןעמונעג רעדעיוו טָאה רע

 : ןושל עמַאמ ןע'טושּפ ףיוא ןעלהעצרעד ןעמונעג

 ..טַאהעג דנייפ טינ סע ךיא בָאה ךָאנ ןיוה וצ ןופ רהיא טסייוו --

 ,טרָאד רעבָא ...ןעיורפ ריפ חרּפכ יד ןעוועג ךיא ןיב ךיז קנעדעג ךיא טייז

 ןענייז סעקטַארקַאטסיר יד ןוא ,רָאנ רעדיינש א ןעוועג ךיא ןיב ,קסנימ ןיא

 טעיימסעג טינ בָאה ,ךיא יו ,קורעדיינש ַא ןוא ,אנ וי ,ןעדנוק עניימ ןעוועג

 -בָארַא ייז ןעפרַאד געלפ ךיא ןעוו ,ןעדייס ,תומא 'ד עדעייז ןיא ןהעטש וצ

 ...1 שרעדנַא ואוו ץעגרע ייז ךיא בָאה טצעי ,עכּפ ,עכּפ ,סָאמ א ןעמהענ

 .תויח רעד ןעוועג רימ ייב זיא רעמיצנעיורפ ַא סָאמ ַא ןעמהענּפָארַא

 סָאד ,רעמיצנעיורפ רענהעש ַא סָאמ ַא ןעמהענ ןעפערט ךיז טגעלפ רימ זַא

 טּפיוהרעביא ,ָאנ וי ,רעמיצנעיורפ ןַארַאפ ןענייז סע ..,רעטבעילעב א ,טסייה

 ,עכייוו ,עסייו טימ ,רעדעילג ענעסָאנעגסיױא ןעבָאה סָאװ ,םייה רעד ןיא

 ףיז טגעלפ רימ זַא ..ןערעימ יו ,סמעזוב טימ ןוא סמערָא עגידכעלייק

 ...ָאנ וי ,טבעלעג ךיא בָאה ,רעמיצנעיורפ אזַא סָאמ ַא ןעמהענ לָאמ ַא ןעפערט

 רעדָא םיזוב רהיא םורא רעגנעל סָאמ יד ןעטלַאה ןויכ ַא טימ געלפ ךיא

 ! עכּפ ,עכּפ ,עכּפ ,עילַאט

 טָארקַאטסיר ןייק טינ ןוא ,סעקטארקַאטסיר -- טרַאעג טינ סע טָאה ייז

 ,ךיז ייז ןעמהעש סעּפע ..,ןעשנעמ ַא ריפ רָאג ןעטלַאהעג טינ ייז ןעבָאה

 ַאי ךימ טלַאה רעבָא ...7 םינּפ םעד .ייז טקעל ?עטניה רעייז ןעוו ,זָאּפוס

 ןעבָאה דלָאה ןוא ? ַאה ,ךיא ןיב שנעמ ַא -- טינ ךימ טלַאה ,ןעשנעמ א ראפ
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 רעד זיא סָאװ .ךיוא ךיא בָאה ,דלָאה ןעבָאה ןעטַארקָאטסיר יד סָאװ ,סָאד

 יסיר א ,דנוק ַא ןעוועג זיא רימ ייב ?ןעביולג טעוו רהיא ?ַאה ,ץנערפיד

 ,טלעוו ַא ןיא ענייא רושטקיּפ ַא ,ןהעש ןעוועג יז זיא ,?לעדיימ עשיטַארקָאט

 נידנעטש טגעלפ יז ,דניה יו ,ןעפָאלענכַאנ רהיא ךָאנ ןענייז ןערעיציפָא יד

 ןעמהענ טגעלפ יז ...עלעטניה ןעקניסייוו ,םעניילק ַא טימ רימ וצ ןעמוק

 םעד גנוצ ן'טימ ןעקעל ןַאד רהיא טנעלפ רע ןוא דנעה יד ףיוא עלעטניח םעד

 רעטומ א יװ ,טסורב םוצ ןעקירדוצ םהיא טנעלפ יז ןוא .ןעפיל יד ,םינמ

 ךיא געלפ ,סָאמ ַא ןעמהענ רהיא געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ ?עיפ .על'הפוע רחיא

 טלָאװ יַאכענ , : ןעטכארט ךיז ייב געלפ ןוא עלעטניה םעד ןָא ןענהָאמרעד ךיז

 לָאמַא ץלַא זיא סָאד רעבָא ...! עכּפ ,עכּפ ,עכּפ ",..טרָא ןייז ףיוא ןעוועגנ ךיא

 א ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןוא קסנימ ןיא טנהָאװעג בָאה ךיא ןעוו ,לָאמַא ,ןעוועג

 טָארקַאטסיר ַא ןילַא ךיא ןיב רעבָא טציא ...ָאנ וי ,קורעדיינש רעשימייה

 ,ןעגירק ךיא ןעק טצעי .,.,{ָאנ וי ,שרעדנא ואוו ץעגרע ןעמעלַא ייז בָאה ןוא

 ןהעטשרעפ רָאנ ףרַאד ןעמ ,סעקשטעּפערּפ עשימייה ,עקנישירפ יטנעלפ ,ָאנ וי

 ..,ןעגרעוורעד לָאמ א ךיז ןעמ ןעק ,ָאנ וי ,טינ ןעוו +,,.יוו

 ףךיז רע טָאה -- ? סעלַא ךייא סע ךיא להעצרעד סָאװ ןעגעג רעבָא --

 ךייא ךָאד בָאה ךיא -- ןעכַאל ןעמונעג טָאה ןוא ןָאהטענ ּפַאכ א גנולצולּפ

 ךיא ןעק ןעלהעצרעד וליפַא ,רהיא טהעז .עטכישעג יד ןעלהעצרעד טלָאװעג

 ,עטכישעג יד ןעביירשעב טלָאװעג ךָאנ בָאה ךיא ןוא ענדַאלקס טינ
 ךָאנ טכיילעיפ טצעי - ,דנייפ טינ ךיוא סע ךיא בָאה ,ָאנ וי ,טצעי ָאזלַא

 ."רעטיירב ץרַאה סָאד טרעוו ,רעכייר טרעוו ןעמ 8 ? ןעמ טנָאז יו ,רחעמ

 ,ןעטסייוו ,סעסערד טייברַא .קרָאי-וינ ,טירטס ןירג ןיא ּפַאש ַא טלַאה ךיא
 ךיא ,רענעמ עכילטע רונ ,ןעיורפ רימ ייב ןעטייברַא סנעטסיימ .סקוָאלק

 גיצנַאװצ ,זיוה רעד רַאפ ןוא לעּפעט ן'ראפ רונ רעבָא גוט יז ,יורפ ַא בָאה

 ,רהָאי גיצנַאװצ דנב ַא ּפִא טגָארט ןעמ ןעוו .הטארייהרעפ רהיא טימ רהֶאי

 ...עכּפ ,טכּפמ ,עבּפ ...םאמנ טרעוװ ןוא סיוא ךיוא ךיז רע טגָארט

 ..זיוה ן'ריפ ןוא ,?עּפעט ן'ריפ רונ יז ףרַאד ךיא טָאב

 -ריימ ןוא ןעיורפ ענהעש ץנַאג ָאד ןענייז סעידייל-רונימ עניימ ןעשיווצ

 ענייק טָאה םעד רַאֿפ ..טײברַא יד ןָא ןיילַא ייז ףיוא סָאּפ ךיא ,ךאל

 ..3 סָאװ זיא ,לעיּפש א ךיז טוהט סָאב רעד .טינ ?עכביארַאפ ןייק ייז ןופ
 קיש ,טכעלש יז ןיא .,רהיא וצ טוג ףיא רעוו ,ןהעש זיא ייז ןופ ענייא ןעוו
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 ףיוא .ןעינָאמערעצ וצ ייֵז טימ ךיז טנייפ בָאה ךיא ...םיהַא רהיא ךיא

 ...! עכּפ ,עכּפ ,עכּפ ? ַאה ,ןעפַאשעב ייז ןענייז ןעד סָאװ
 סקעז ,ידייל-רוניפ ַא ךָאנ ןעבָאה .טפרַאדעג ךיא בָאה רהָאי ןעטצעל ןוא

 "ייצ ַא ןיא טנעמזײטרעװדַא ןַא ןעבעגעג בָאה ךיא ...זייס רעגיסיירד ןוא

 ןענַאטשעג ןיוש זיא ,ּפַאש םעד טנעפעעג בָאה ךיא ןעוו ,הירפ רעד ןיא .גנוט

 .עקניגנוי רָאג יא ,ערעטלע יא ,ערעגניא יא ,דנעצוד רֶאֶאּפ ַא

 ַא ,לעדיימ ַא טהעטש טייז רעד ןָא העז ןוא -- ַאנ וי ,קוק ַא והט ךיא

 ,עקניטיור טימ ! ָאנ וי ,עקשטעּפערּפ עשירֿפ ַא ,טלַא ןהעצנעיז-ןהעצכעז רהָאי

 טימ ןוא רָאָאה עדנַאלב טימ ,ךאלעּפיל עװעזָאר טימ ,ךאלעקעב עקנילופ

 ןיא דנעה יד טלַאה ,טהעטש יז !ָאנ וי ,רושטקיּפ ערהַאװ ַא ,ןעגיוא עיולב

 ןוא ,ןעשיאעּפָארייא א ,ןעשימייה א ךָאנ ,לעטנַאמ רהיא ןופ סטעקַאּפ יד

 .טמהעשרעפ טייז רעד ןופ רימ ףיוא טקוק

 טינ רָאג ןַאד בָאה ךיא .ָאנ וי ,ןעמהענ יז טלַאװרעפ ךיז טָאה רימ

 טָאה סעּפע ,"ןָאש , ַא רהיא ןעבענ טלָאװעג רָאנ ךיז טָאה ריס .טרהעלקעג

 ,רהיא ףיוא ןענירקענ תונמחר בָאה ךיא זַא ,רימ ףיוא טקוקעג ױזַא יז

 ,דנַאל ןיא טַאנָאמ ייווצ ,עװקסָאמ ןופ ןעוועג ןיילַא זיא יז

 ,סעיוג תבש יד ,ָאנ וי ,קסנימ ןיא זנוא ייב יו ,טדערעג יז טָאה שידיא

 .עקניסיב ַא שילגנע

 .,טבַאלעג ,ּפַאש ןיא טלעוו יד טרהעקעג ןיוש יז טָאה ךָאו עטשרע יד
 טּפיוהרעביא ,ָאנ וי ,ןערב ַא -- ?עדיימ א ,רעדעיל עשיסור ןעגנוזעג ,טצנַאטעג

 סָאװ ,ּפַאש ןיא רימ ייב רעטייברַא ןַא טימ ךיז ןעצייר וצ טָאהעג בעיל יז טָאה

 -רעגנוי רע'סואימ ןייק טינ ,יקסנַארוק רעזעיד .יקסנַארוק ןעסייהעג טָאה

 ,רעליטש ַא רהעז ןעוועג זיא ,גיסיירד ןוא יירד-ייווצ רהָאי ַא ןעוועג טלַא ,ןַאמ

 םענייק טימ טָאה ,ץַאלּפ ן'ראפ טרהעקעג רהעז טָאה ,רעטייברַא רעגיסיילפ

 עלא ןעוו ,טייצ רעד ןיא וליפַא טיײברַאעג טָאה ןוא ּפַאש ןיא טדערעג טינ

 רעבָא ,ןַאמ רעהטארייהרעפ ַא ןעוועג ולֵַיפַא זיא רע .רעניד ןעסעגעג ןעבָאה

 ,טוג ץנַאג טנעידרעפ רע טָאה רעטיײברַא ערעדנַא יד ןענענ

 -ּפָארַא טגעלפ ,םייטרעניד ןעטיײברַא ןעזָאל ןעלעוו םינ םהיא טנעלפ יז

 -רעטנוא טנעלפ יז רעדָא ,ןישַאמ ןופ ?עדער םעד ןופ ןעמיר םעד ןעּפעלש

 רערעיוו דייהרעמוטש טגעלפ רע .,רעטערט-סופ ן'רעטנוא עקלוּפש ַא ןעלעטש

 .ןעטײברַא ןעמהענ רעדעיוו טגעלפ ןוא ןישַאמ יד ןעטכיררעפ
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 ןעמהענ טגעלפ רע ,ןעיירש םהיא ףיוא יז טנעלפ -- ! קַארוד ,יַאשוק --

 : ןעטעב ךיז טנעלּפ ןוא תונמחר אזַא טימ רהיא ףיוא ןעקוק

 | ,.} טזָאל ,טזָאל ,ךַא --

 םהיא טנעלפ ,ןעסע טגעלפ יז סאו ,יַאּפ עלעקיטש ַא ןעמהענ טגעלפ יז

 ..יוג ַא יו טָא ! ןע'רעגייּפ'ש וד ,שע, : ןעיירש טגעלפ ןוא ליומ םוצ ןערַאּפש

 רעטיײברַא יד .,ןעטיײברַא ןעלעוו ןוא ךיז ןופ ןעּפוטשבָא יז טנעלפ רע

 געלמ ,סיִפְפֶא טָאװירּפ ןיימ ןיא ןהעגניירַא געלפ ךיא ,ןעכַאל עלַא ןענעלפ

 ...רעטכעלעג ןופ ןעלקייק ךיוא ךיז געלפ ןוא ןעקוקוצ טרָאד ןופ סעלַא סע

 קוָאלק ַא ןעסַאּפנא טגעלפ יז ןעװ ! עקשטעּפערּפ ַא םידַאמ ַא ןעוועג

 וצ םרוטש ַא יו ןעפיולניירַא יז טגעלפ ,טניילענפיוא טוג ןעוועג זיא יז ןוא

 טגעלפ ,ןעכַאל טגעלפ ,רימ רַאפ ןעהערד ןעמהענ ךיז טגעלפ ,סיפּפָא ןיא רימ

 :ןעיירש רימ וצ טנעלפ ,ךאלעדנייצ עקניסייוו ערהיא רימ וצ ןעלעטשסיױרַא

 ,ןעגָאז רימ טנעלפ ןוא "! םהיא ןיא ןעסקַאװעגסױא יװ ,טחעשז ,טהעשז,

 רהיא טָאה סע ,קוָאלק םעד ןעּפַאט ןעמהענ געלפ ךיא ,ןהעז ןייֵלַא לָאז ךיא

 ,דנעה עניימ ןיא טהערדעג ךיז ןוא טכַאלעג טָאה יז ןוא טלעציקעג ןופרעד

 -ערּפ ,עקשטעּפערּפ ,, : ןענָאז רהיא געלפ ,ףיז וצ ןעקירדוצ יז ךיא געלפ ןַאד

 ...ןעשוק יז נעלפ ןוא ,"עקשטעּפ

 םעד ןעלעטשרעפ טנעלפ ,סמערָא עניימ ןופ ןעסיײרסיױרַא ךיז טגעלפ יז

 ,עקשטעּפערּפ , : ןעיירש טנעלפ ןוא רעייפ ַא יו טנערבעג טָאה רעכלעוו ,םינּפ

 ..!ןעמָאנ ןיימ ַאזיל ! ןעמָאנ אר'שָאוו ,יופ ,עקשטעּפערּפ

 ,שוק ַא רימ טוהט -- ,לָאמ ןייא רהיא וצ ךיא ךאמ -- ,ַאזיל --

 ןעגנוי א ךיא ,עטלַא טינ שוק ךיא -- ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,יופ --

 .ןעשוק ליוו

 -ניירַא טגעלפ יז זַא ,ןָא טייצ רעזעיד ןופ .טציירענפיוא ךימ טָאה סָאד

 ןיוש געלפ ךיא .טולב סָאד ןעכָאק ןעמהענ רימ ןיא טגעלפ ,רימ וצ ןעמוק

 "וצבִא יז ןעשַארטס ןעמונעג בָאה ןוא ןָאהט לעיּפש ַא טינ רהיא טימ רהעמ

 ,םייח וַא ןעקיש

 .קוָאלק א ןיא ןָאהטעגנָא ,סיפפָא ןיימ ןיא ןעפָאלעגנײרַא יז זיא לָאמנייא

 -עג רהיא סע בָאה ךיא .עילַאט רעד ייב ןעגעלעג טוג טינ זיא קוָאלק רעד

 ןעטכארטעב םהיא ןעמינעג ןוא קוָאלק םעד ןָאהטעגסיױא טָאה יז .טנָאז

 ,רימ וצ ןעקור ן'טימ גידנעהעטש
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 -יילּפ עדנור ערהיא ,זלַאה עשרעדניק ךָאנ ,עסייוו רהיא ,עילַאט רהיא

 ךעלעגניר ענעדלָאג ןיא טזיורקעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,רָאָאה עדנַאלב יד ,סעצ

 יװ ױזַא ...חומ םעד רימ טשימוצ ןעבָאה ,ןערעיוא עװזָאאר ערהיא םורָא

 .טרַאּפשרעּפ יז בָאה ךיא .רהיט םוצ ןָאהטענ ּפוטש ַא ךימ טלָאװ רעצימיא

 ...ןהעטשרעדעיוו וצ טריבורּפ טינ טָאה יז זַא ,ךיז טכַאד ,טינ סייוו ךיא ...ןַאד

 ךיוא סגנַאפנָא סע טָאה רימ ...םעד ךָאנ ןענייוו ןעמונעג רונ טָאה יז

 ,לָאמ ןעטשרע םעד ןעוועג טינ וְליּפַא סע זיא רימ .ןעסָארדרעּפ קרַאטש
 יז זיא וצרעד ןוא טעטרַאװרענוא ױזַא ןעמוקענסיוא סעּפע זיא סָאד רעבָא

 ...ןָאנ וי ,דניק אזַא ןעוועג ךָאנ

 טָאה ,ןערָאװעג רעכילהערפ ךָאנ םעד ְךָאנ ןיא יז ! ;ידריווקרעמ ןוא

 ןיא ;ןערָאװעג רענהעש לעיפ ןיא יז .,רעייפ רהעמ ךָאנ טימ ןעגנורּפשעג

 -וצ ַאזַא ןעּפיל יד םורַא ןוא ?'רעייפ ַא טעװַאיעג ךדיז טָאה ןעגיוא ערהיא

 ...טולב סָאד ןעכָאק טכַאמענ טָאה ,טציירעג טָאה רעכלעוו ,לעכיימש רעדנעהיצ

 -רַאּפ רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ ךיא יו ױזַא ,טבעילעג ךימ טָאה יז

 ,ןוא ,שיפ ַא יו ,סמירַא עניימ ןיא טרעטיצענ טָאה ,טלעוו רעד ףיוא ןיוש

 ...ןעצכערק יז טנעלפ ךימ גידנעשוק

 טינ ךיוא ךימ טָאה ןוא רעטעּפש ןעגעוו ןערהעלק טלָאװעג טינ טָאה יז

 ...ןערהעלק םעד ןעגעוו טזָאלעג

 ...ךיז טרעמיקעג טינ רעטייוו ןוא ,ָאנ וי ,ךיז טזלַאהעג ,ךיז טשוקעג

 -ףניפ ןעפַאלעגייברעּפ ןענייז סע יװ ,ןחעזעגמורַא טינ ךיז טָאה ןעמ

 ,..םולח ןיא יו ,ןעטַאנָאמ םקעז

 וצ ןיירַא זיא ,ּפַאש ןיא הירפ רעד ןיא ןעמוקעג םיצולּפ יז ןיא לָאמנייא

 -וצ ןיא ,ןעניוא עטנייוורעפ יד םורַא ןעסַאֿפ עצראווש טימ ,עסַאלב א רימ

 .ןענייוו ןעמונעג טָאה ןוא טנעהָאנ רימ וצ ןעגנַאנעג

 עשָאװ ...ךייא ןָאהטעג טינ ךיא ָאלז ןייק ? רימ ןָאהטעג רהיא שֵאוו --

 ...רעגנַאװש ע'ךיא .,.? ןיישז

 .טנייװעגרעדנַאנַאפ לוק ז'םיוא ךיוה ךיז טָאה יז

 ןעמונעג יז בָאה ךיא .ןערָאװעג רעטיב ןוא רעטסניפ ןַאד זיא רימ

 זַא ,טנָאז ןוא טנייוו יז .ןעגרָאמ טסיירט ,טנייה טסיירט רונ ,ןעטסיירט

 ןע'תמא רעד ןיא ...ןע'םס ךיז טעװ ,ןעקנירט ךיז טעװ ,ןעגנעה ךיז טעוו יז

 ,ןעכַאז עזעיד ןופ ענייא ןָאהט לָאז יז זַא ,טונימ ענעי טלָאװעג ךיא בָאה

 ֹצ
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 קרַאטש ױזַא ,לעקירטש ַא ףיוא דלעג ןעבעגענ ןַאד רהיא רַאגָאז טלָאװ ךיא

 ...ן ןעוועג ןַאד ףיא ןיב טשימוצ

 דלָאי ַא םינ יו טרעה ןוא ,ּפָאק ןיא קנַאדעג ַא ןיירַא ריס זיא גנולצולּפ

 -סיורַא יז בָאה ,טגיהורעב יז בָאה ךיא ! סענזיב ענױזַא ןופ סיוא ךיז טהערד

 ,רעטייברַא םעד ,ן'יקסנארוק ןעפורעגניירַא ךיז וצ בָאה ,סיפפִא ןופ טקישעג

 .ןעצייר רעהירפ ךיז טנעלפ יז ןעמעוו טימ

 רעניסיילפ ַא טזיב וד -- ,טנָאזעג םהיא ךיא בָאה -- ,יקסנַארוק --

 טסליוו ..,וָאש ַא ןעבעג ריד לע ךיא .רהעז רימ טסלהעפעג וד ,רעטייברַא

 ...? ןַאמרָאפ ןערעוו

 ,ןערעטיצ ןעמונעג םהיא ןעבָאה דנעה יד ,ןערָאװעג סָאלב זיא יקסנַארוק

 : טלעמַאטשעגסױרַא טָאה רע ןוא ןעלטניּפ ןעגיוא יד

 ? סָאב רעטסימ ,טכַאל רהיא --

 ? וטסָאה רעדניק לעיפיוז ,טינ רָאנ ךאל ףיא --

 ,ייווצ --

 ביירט ךיא זַא ,ןעניימ טְלָאװ רע יו טַארוקַא ,טלעכיימשעג טָאה רע

 ,סעװוָאטַאק םהיא טימ

 ? הרצ עטונ ַא ןייז זומ בייוו ןייד --

 ,..בייוו ַא ,םה --

 ? אה ,טינ ךָאד יז טסבעיל ֹוד --

 ?ןעבעיל טינ יז ףיא לָאז סָאװ רַאפ ? הנימ אקפנ יד זיא סָאוװ --

 ,רוש יז בעיל ךיא

 .יקסנַארוק ,רהיא טימ ךיז טג --

 ןעלכיימש ןעמונעג טָאה ,ןעגיוא עסיורג טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רע

 .ןעניוושעג טָאה ןוא

 "רַאֿפ -- ?ו0 ןעגיד תונמחר א טימ טדערעגסיױרַא רע טָאה -- ,ךֵא --

 ? רימ ןופ רהיא טסַאּפש סָאװ

 סנייא סיוא ךיז ביילק -- ,גנערטש טגָאזעג ךיא בָאה -- ,יקסנַארוק --

 ענהעש ַא טסהטארייה וד ןוא ּפאש ןיא רימ ייב ןַאמרָאפ רעדָא ; עדייב יד ןופ

 .ןעטייברַא רעגנייל טינ ָאד טסניילב וד רעדָא ,לעדיימ

 ,..סָאב רעטסימ ,רענָא --

 ,רעפרעק ןעצנַאג ן'טימ ןעלסיירט ןעמונעג ךיז טָאה רע
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 ! יקסנַארוק ,רהעמ טרָאװ ןייק --

 .ּפַאש םעד ןעזָאלרעפ טָאה ןוא סיױרַא זיא רע

 ױזַא ?ןעמ טוהט סָאװ .טקיררעפ רעוו ךיא ,טניימעג ךיא בָאה ָאד

 ַא ןעגעוו ןעטכארט ןעמונעג ןיוש בָאה ךיא .ןעכָאװ רֶאֶאַּפ ַא קעװַא ןענייז

 | .רָאטקָאד

 -ַאלב ַא יקסנַארוק ןיירַא טמוק הירפ-רעד-ןיא ַא ןיא לָאמ ןיוא גנולצולּפ

 : רימ וצ טכַאמ ןוא ,סייווש טימ רענעסָאנעב ַא ,רעפ

 ,רעדניק יד ןעמהענוצ לָאז ךיא ןוא ראלָאד טרעדנוה ייווצ ליוו יז --

 -סױרַא טינ םהיא רַאפ סע ךיא בָאה ךָאד ,טהערפרעד ךיז בָאה ךיא --

 .ןעזעיוועג

 ? וטסָאה דלעג לעיפיוו --

 .ראלָאד 78 םורַא --

 .תויהש ןייק טינ ךַאמ ,העג .ךיא ביג עגירעביא יד ,טוג --

 טָאה ,טגָאזעג רהיא סע בָאה ךיא ןעוו .ןעזיל ןעפורעג ךיא בָאה ןַאד

 .ןע'םס רעסעב ךיז טעוװ יז ;ןיינ ןוא ןיינ :ןענָאלק ןעמונעג יז

 ייז בָאה ךיא ץרוק .ןעטוג טימ ןַאד ןעירשעגנָא רהיא ףיוא בָאה ךיא

 | ...טכַאמעג הנותח

 ,םייהַא ייז וצ םוק ךיא ןעוו ןוא ,רַאבקנַאד טצעי רימ ךָאנ זיא יקסנַארוק

 ךיא רהָאֹפ טצעי !עכּכ ,עכּפ ,עכּפ ...יורפ ןייז טימ רעביא ךימ רע טזָאל

 ...רעטנַאה ןיא ןערעוו רהָאװעג יז

 .ןָאגַאװ ןופ סױרַא ןיב ךיא ,רעטנָאה רַאפ טלעטשענּפָא ךיז טָאה גוצ רעד

 רהיא טעוװ יוװ ,רעּפייּפ ןיא ןעלעטשניירַא סע טעוװ רהיא ןעוו ,ָאזלַא --

 ,ןעירשעגכַָאנ רימ רע טָאה -- ? ןעפורנָא ךימ

 .טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ! קושרַאּפ --

 .1808 ,רַאונַאו



 ירדנ לכ ס'יננעשוד

 ..,רוּפכ םוי ברע ,טכַאנראפ

 עגסױרַא ּפָאק םעד ,רעּפַאר ןעסייוו ַא ןיא רעטסנעפ ןעבענ טציז יז

 יד .ןעסיורד ןיא ןעגנַאהרָאפ עטקורעגרעדנַאנַאפ יד ןעשיווצ ןופ טלעטש

 םלוע רעד :רוּפכ םוי .,ןעסָאלשענוצ ןענייז טירטס ןעללע ןיא ןעמָארק

 ןעטײרּפשוצ סנעטָאש עצראווש ...המיתח רעצרַאװש רעד ריפ ארומ טָאה

 .ךאלרעטסניפ ,לעקנוד טרעוו ןעפיורד ןיא --- םורַא ןוא םורַא ךיז

 ַא טהעטש ,סַאג טייז ןערעדנַא םעד ףיוא ,רעטסנעפ רהיא ןעגעקטנַא

 -תיב רעשידיא ַא ןיא עדייבעג יד .עדייבעג עיורג ,עטרעיומעג עסיורג

 ,ערעטלע יא ,גיד'בוט-םוי טצוּפעגסױא ,ןעדיא טציא ןעפיול וצניהַא .שרדמה

 ...טָאג ןעטעב רעדניק יא ,ןעיורפ יא ,ערעגניא יא

 םיצולּפ .ןעגיוא עטכארטרעפ ,עגיהטומנוא טימ ןעדיא יד ףיוא טקוק יז

 םעד טלעטשרעפ טָאה ,קירוצ ּפָאק םעד ןָאהטעג ּפַאכ ַא ןעקָארשרעד יז טָאה

 צ םימ גנַאל טייצ ַא ןעציז ןעבילבעג ױזַא זיא ןוא גנַאהרָאפ ן'טימ םינּפ

 ,ןעגיוא עטכַאמעג

 ַאפָאז ַא ףיוא .רענערבדזענ ַא טימ ןעטכיולעב ןעוועג זיא רעמיצ רעד

 ,םינּפ ןעטעפ ַא טימ ,רעּפַאר ַא ןיא יורפ עקיד ַא ןענעלעג זיא דנַאװ ןעבענ

 ,ךאלעגיוא עקישטניילק טימ ,טּפָאמ ַא ןופ קורדסיוא םעד טַאהעג טָאה סָאװ

 עצרַאװש ,ענערָאשעג ץרוק ,עטרעטנַאלּפוצ טימ ןוא ,סטעפ טימ ענעסָאגרעפ

 .ּפָאק ן'םיוא רָאָאה

 ןעדעי ןיא טייקליופ ַא טלהיפעג טָאה ,ןעקור ן'פיוא ןענעלעג זיא יז

 טגיילראפ ןעטלַאהעג יז טָאה דנַאה ןייא ט'תויח'עג ךיז טָאה ןוא רבא

 רעגניפ יד טימ עפאז ןופ ןעגנַאהעגבָארַא עטייווצ יד ,ןעקַאנ ן'רעטניהַא

 זיא סָאװ ,יורפ רעד ףיוא ,ץַאק ַא יו ,ןעגיוא יד טערומשזעג טָאה יז ...בָארַא

 .ןעגיוושעג טָאה ןוא ,רעטסנעפ םייב ןעסעזעג

 ,ןָאהטעג ביוה ַא ךיז רעטסנעפ םייב יורפ יד טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
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 -עגסױרַא טָאה ,גנַאהרָאפ םעד טקורעגבָא גנונעוועב רעזעוורעג ַא טימ טָאה

 .שרדמה תיב ן'פיוא ןָאהטענ קוּפ ַא טָאה ןוא רעטסנעפ ן'נרוד ּפָאק םעד טקור

 -נָאלב ןעמונעג ןעבָאה ןעניוא ערהיא .גינעוועניא ןעוועג ןיוש ןענייז עלא

 ...ןעכוז ןוא ןעטייז עלַא ףיוא ןעשז

 :םינּפ רהיא ףיוא ןענַאלשעגבָא טָאה ןעסיורד ןופ ןייש רעשירטקעלע רעד

 ףךילטסניק ןעּפיל יד ,ברַאפ ןוא ערדוּפ טימ טקעדעב ןעוועג ןענייז ןעקַאב יד

 -ענסיױרַא ןעבָאה ןרעּפמיװ ןוא ןעמערב עטברַאפעג יד רעטנוא ןופ ןוא ,טיור

 .ןעגיוא עלעקנוד טעשטשילב

 טינ טלעטשענבא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעהענייברעפ א ןהעזרעד טָאה יז

 -סיוא ןעכערפ א ןעמונעגנָא ךיילנ טָאה םינּפ רהיא .זיוה רהיא ןופ טייוו

 יד ףיוא ,ןעלעיּפש ןוא ?ענש ןענעוועב ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןעגיוא יד ; קורד

 ,לעכיימש רעשירערהיפרעפ רעטניואוועג א ןעלעיּפש ןעמונעג טָאה ןעּפיל

 .ןעמורעג םחיא יז טָאה -- ..! צ"ס ! צ"ס --

 ...קעװוַא זיא ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע

 ,רעליופ ַא ןעטניה ןופ טרעהרעד ךיז םיצולּפ טָאח -- ,ינעשזד ,ינעשזד --

 ? רעצימיא טהעג -- ,יורפ רעקיד רעד ןופ ?וק רעגירעזייה

 ,פוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ טרעפטנעעג יננעשזד טָאװ -- ! קעװַא --

 ,יורפ עסיד יד ןעפורעג רעדעיוו יז טָאה -- ,ינעשזד ,ינעשזד --

 ,דלודעגנוא טימ רהיא ףיוא טקוקעגמוא ךיז טָאה יננעשזד
 ? סָאװ --

 ,גידנעּפָאס רעווש ,יורפ עקיד יד ןעכַאל ןעמונעג טָאה -- ! יכ ,יכ ,יכ --

 -- .סטעפ טימ ןעמואוושרעפ ןעצנַאנ ןיא ייברעד ןענייז ךעלעגיוא ערהיא ןוא

 ! יכ ,יכ ...טע'מתח ןעמ ..,רוּפכ םוי ...טנייה ןערעטיצ טכעה יד ...! יכ ,יּכ ,יב

 -עגסיוא יז טָאה -- ,יִא ,יִא ..,?הוש ןופ ָאד טרעצנַאק א רימ ןערעה דלַאב

 -- עלעטַאט ,יא ...! קעזייא ןעמעלָאש .,.םֵאב ,םַאב ,םיב ,םיב -- ,ןעננוז

 ! דלַאװעג ,לרעטָאפ

 שטיווק ןעגירעזייה ַא טימ ןעגנוזעגסיוא יז טָאה רעטרעוו עטצעל יד

 ַא ןעקיטש ןעמונעג טָאה רהיא ןַא ,טכַאלוצ ױזַא ייברעד ךיז טָאה יז ןוא

 .ןעצעז טזומעג ךיז טָאה יז ןוא טסוה

 -עג שטעווק א טָאה ,דלודעגנוא טימ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה יננעשזד
 םייב ?הוטש ַא ףיוא טצעזעג ךיז גידנעגייווש טָאה ,סעציילּפ יז טימ ןָאהט
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 ןעמונעג זעוורענ טָאה ןוא עט'רבח רהיא וצ ןעקור ן'טימ רעטסנעפ ןופ טייז

 ,להוטש ןופ לעטנעוו רעד ןָא רעגניפ יד טימ ןעּפַאלק

 יד רעטייו טדערעג םָאה -- ? יננעשזד ,ןעדעירפוצ טינ טזיב וד --

 ן'םיוא דנעה עקיד יד גידנעזָאלּפָארַא ןוא םעהטָא םעד גידנעּפַאכּפָא ,יורפ עקיד

 ,ןענ'מתח סיוא ןיוש ןיא ןענרָאמ-רעביא ...טינ רחעק ךיא ןוא -- סיוש

 -הערפ ןָא ןעמוק סע ...ןעקערש טינ רחעמ ןיוש ךיז טעוװ קעזייא ןעמעלָאש

 טסָאה ,יננעשזד ,רונ רימ נָאז ...הרות תחמש ,תוכוס ...םיבוט םוי עכיל

 ךיוא םייה רעד ןיא ךייא ייב ןעמ טָאה ,עמַאמ-עטַאט ַא טָאהעג לָאמ א ךָאד

 ! ארײאדַאטיר ,ַארייאדַאטיד ; סָאד טָא הרות תחמש ןעגנוזעג

 םוצ סופ ן'טימ טּפַאלקעגוצ טָאה ,ןעננוזעגסיוא ךילהערפ סע טָאה יז

 .טכַאלעגרעדנַאנַאפ רעדעיוו ךיז טָאה ןוא טקַאט

 -עגפיוא ןַא טימ ןעירשעגסיוא גנולצולּפ יננעשזד טָאה -- !ּפַארַאש --

 רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ןעניוא עדנעשטשילב טימ טָאה ןוא ?וק ןעטנער

 ...ליומ ןעגיצומש ןייד טימ ןענהָאמרעד טינ טסלָאז ייז ! פארַאש -- ,עט'רבח

 "נא ,ןעוועג ייז ןענייז ןעשנעמ עכילטנערָא .ןעכיילג ןייד טינ ןענייז ייז

 .ןעמָאנ רעייז טינ ַאד ןהָאמרעד ,ענידנעטש

 שימָאס ךיז טָאה ,עפָאז ןופ ןָאהטעג בייה ַא ךיז טָאה יורפ עקיד יד

 .סופ ן'טימ ןָאהטעג רַאש ַא טָאה ןוא ן'ינעשזד רַאפ טגיינרעפ

 -נעקיטש ,עינָאריא ןַא טימ טדערעגסױרַא יז טָאה -- ,עניפערג ןיימ --

 זא ,ןעסעגרעפ רָאנ בָאה ךיא ,עניפערג ןיימ -- ,רעטכעלעג םעד ךיז ןיא גיד

 ךיא ..קעזייא ןעמעלָאש ןייק טינ ןוא ףַארג א ןעװעג ןיא רעטָאפ רעייא

 טינ ,תמא  .רעוו יבא ןעוועג טינ ךיוא זיא רעטָאפ ןיימ ןַא ,ןענָאז ךייא זומ

 ! אי .ןעוועג ךָאד רע זיא ס'לירעב הנח עלעציא 'ר רעבָא ,יקצָאטַאּפ ףַארג ןייק

 עקיד ערהיא טכיילגעגסיוא טָאה ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה יז

 ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ן'ינעשזד ףיוא ןעניוא יד ןעסיררעפ טָאה ,סעציילּפ

 : טצעזעגטרָאפ יז טָאה ןענייווש ןיילק ַא ךָאנ .ץלָאטש טימ רהיא

 ןייק טינ זיא סָאד .ףימ וטסהעטשרעפ ,ל'לרעב הנח עלעציא 'ד --

 לָאז יז יו ױזַא ,זָאנ םוצ רעגניפעגייצ םעד ןעסירראפ טָאה יז -- סעווָאטַאק

 םהיא ייב סָאװ -- ןעמָאנ ןעזעיד ןופ טייקסיורג יד ןעזייוונָא ןעלעוו םעד טימ

 סָאד -- ןערעטש ן'פיוא ןעזעיוועגנָא טָאה יז -- ָאד טָא הרות ןעגעלעג זיא

 ןענ'קסּפ טנעקעג טָאה רע .םענייא ןיא סקיזייא ןעמעלָאש עלא טיג ןעבָאה
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 ןעדעי גערפ .טייהראוו ענייר יד זיא סָאד ,עניפערג ןיימ ,אי .ךיוא תולאש

 ...ןעגָאז ריד סע ןעמ טעוװ ,ןעדיא רעקצולס

 ,םַאזגנַאל טדערעגסױרַא יז טָאה ןַאד ,טרעהעגסיוא יז טָאה יננעשזד

 : רענהייצ יד ןעשיווצ

 ...בנג-דרעפ א אמתסמ ןעוועג זיא רע --

 יד ,טיור ןערָאװעג זיא ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טכייל טָאה יורפ עקיד יד |

 .ןָאהטעג עשטשילב ַא ןעבָאה ךאלעגיוא

 טלַאה -- שטיווק ןעזייב ַא טימ ןעירשעגסיוא יז טָאה --- ,יעה ,יעה --

 עש'ריזח ןייז ןיא ןערהָאפעגניירַא דלַאב טסגירק םורָאװ ,ט--ד וי ,ליומ'ס

 ...! עדרָאמ

 רעד וצ ןעקור ן'טימ טרהעקעגמוא ךיז טָאה ןוא ןעגיוושעג טָאה ינעשזד

 .יורפ רעקיד

 : רעטייוו טעשטיווקעג טָאה יורפ עקיד יד ןוא

 רעטָאפ ןייד ! עװטסדוקסַאּפ וד ,בנג-דרעפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ --

 ַא ,קינעשיק ַא ,בנג ַא ןעװעג זיא רע ! טינ סייוו ךיא יו ױזַא .אמתסמ

 רעד .ןעוועג זיא רע סָאװ ,ךָאנ ריד ךָאנ ןהעז ןעק ןעמ ...םעמ סעי ,רעדרעמ

 ...1 וד סָאװ ,ןעוועג זיא רע ...! םעמ סעי ,םיוב ןופ טייוו טינ טלַאפ לעּפע

 םימ ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,ןָאהטעג רהעק ַא ?ענש ךיז טָאה ינעשזד

 .טכַאלוצ שירעטסיה ךיז טָאה ןוא ,יורפ רעקיד רעד ףיוא ןעניוא עדנענערב

 ךיא ןוא -- ,טגָאזעג רענעסַאלעג יורפ עקיד יד טָאה -- ,ךיז ךַאל --

 ...1 ךיז ךַאל וד ןוא יקסיהוו ?עסיב ַא ןעמהענ עוו ךיא ; דרע'רד ןיא ךיד בָאה

 טימ ןָאלַאג ַא ןענַאטשעג זיא סע ואוו ,?עקניוו ַא ןיא ןעגנַאנעגוצ זיא יז

 טָאה ןוא ןעסָאגעגנָא טָאה ,לעזלעה ןייז ףיוא לעזעלג עטרהעקעגרעביא ןַא

 | | .ןעקנורטעגסיוא

 שיּפָאזַאליפ יז טָאה -- ,שרעדנַא ואוו ץעגרע ךיד ךיא בָאה טצעי ,ונ --

 ..ךעלטלַאק זיא סע ...ןעסיורד ןיא סױרַא טשרָאקַא טצעי .טדערעגסיוא

 -ַאק ,טירט ערעווש טימ זיא יז ןוא ..! טכעה ַא ךיא ּפַאכ דלַאב ,ָאה ,ָאה

 .רעמיצ ןופ סױרַא ,זנַאג עטעפ ַא יו ,ךיז גידנעשט

 רהיא זיא דנעבַא ןעזעיד .טרָא רהיא ףיוא ןעציז ןעבילבעג זיא ינעשזד

 .זעוורענ רהעז טלהיפעג ךיז טָאה יז ןוא ,הטומ םוצ טונ טינ ןעוועג

 טגעלפ ,ןעבעל ןעכילסעה ןעזעיד טרהיפ יז טייז ,רהָאי יירד עֶטְצעל יד
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 .רוּפכ םוי טּפיוהרעביא ,ךילקילגנוא ןעלהיפ ךיז בוט-םוי ןעשידיא ןעדעי יז

 ץעגרע המשנ רהיא ןופ שינעפעיט יד ןיא ןענעלעג טלָאוװ םירָאװ א יוװ ױזַא

 ...טרעבגעעג ןוא טעשטָאטעג יז טלָאװ ןוא עלעקניוװ ַא ןיא

 ענעי ךָאנ ,םייה רעד ךָאנ שינעקנייב עטסואוועבנוא ןַא ןעוועג סע זיא

 ? ךיילגוצ ןעמעלַא טימ בוט םוי ןעוועג ךיוא זיא רהיא ייב ןעוו ,םיבוט םוי

 ענידלושנוא ,ענייר ענעי ךָאנ רעיורט רעטסואוועבנוא ןא ןעוועג סע זיא

 ןיא רעדָא ?גיבייא ףיוא קעװַא ,קעװַא ןענייז עכלעוו ,ןערהָאיײסטייהדניק

 -ַאכ ןיא טנעיל רעכלעוו ,ןעבױלגנרעבַא ןופ ?היפענ ַא נידלוש ןעוועגנ םעד ןיא

 ? ןעיורפ עניױזַא ןופ עטסרהעמ יד ייב רעטקַאר

 יז .לָאמ סרעדנַאנַא יו רהעמ ךָאנ טנייה ,ךילקילננוא ךיז טלהיפ יז

 ןעזעלעג טָאה יז .שרדמה-תיב ןיא וצניהַא ןעפיול ןעדיא יוװ ,ןהעזענ טָאה

 ןעשיווצ יז טָאה םיצולּפ ןוא ,רע'םינּפ ערעייז ףיוא טייקטסנרע עמורפ ַא

 | ...טלַאטשעג עטנַאקעב ַא טקרעמעב ןעדיא עזעיד

 ,גנַאג רעבלעז רעד ,ןהעזסיוא רעבלעז רעד ,סקואוו רעבלעז רעד ,ָאי ,ָאי

 :טכַאדעגסױא ךיז רהיא טָאה סָאד ,ןיינ ,ןיינ ,רָאנ !ןעטַאט רהיא ןופ

 ...! ןעברָאטשענ קירוצ רהָאי סקעז טימ ןיוש זיא רענעי

 -ראפ ךיז טָאה ,רעטסנעפ ןופ קירוצ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ןַאד ךיז טָאה יז

 ...ןעגיוא יד טכַאמעגוצ טָאה ןוא גנַאהרָאפ ן'טימ טלעטש

 ןעגעק טלעיּפשעגרעדנַאנַאפ רהיא ייב ךיז טָאה טפַארק-סגנולעטשרָאפ יד

 ברע ?עביטש ןיילק ַא ןיא ןהעזעג ךיז טָאה יז ןוא ,ןעליוו םענעגייא רהיא

 : .רוּפכ םוי

 ןעהעטש םהיא ףיוא ןוא ,ךוטשיט ןעסייוו א טימ טקעדעב זיא שיט רעד

 ,דיילק רעסייוו ַא ןיא ענעדיא ערַאד עכיוה ַא ,עמַאמ יד .תורּפכ ענעטָארבעג

 ץרַאװש גיציּפש א טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ ?עדיא רעטיירב ַא עטַאט רעד

 ַא טימ ןהעצנעבעיז רהֶאי ַא ןופ ל?עדיימ עננוי ַא שיט קע םייב ןוא ,?עדרעכ
 ,רָאָאה עלעקנוד טימ ,ןעגיוא עלעקנוד טימ ,םינּפ ןעדנור ,ןערהָאלק ,ןעסייוו
 .עגנייטס רעטיור ַא טימ ּפָאצ ןעקיד ַא ןיא ןעטכָאלפרעפ ןעטניהַא ןענייז סָאװ

 ליטש ןעסע עלַא ...ךַאלגניא יא ,ךאלדיימ יא ,רעדניק ערענעלק ,רעטייוו ןוא

 עמאמ יד יו ,טצפיז עטַאט רעד יו ,ךיז טרעה זייוונעטייצ ,טסנרע ןוא

 ףראד רע ,הליפת ?עב ַא זיא רע ןעד ,נינעוו טסע רעטָאפ רעד .טעצכערק

 עֶלַא .?וק םעד ןעכַאמ עילַאק ןעק ךיז ןעּפָאטשנָא רעד ,ירדנ לכ ןעגָאז טנייה
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 א .ןעסעגעגּפָא ןעבָאה ייז .,לענער ןעשינזח ןעזעיד ןופ ןעסייוו זיוה ןיא

 ,רעטָאפ רעד טָאה טָא .זיוה ןיא רעדעי טלהיפ טייקטסנרע עגילייח עפעיט

 ןייז טשרעוצ .רעדניק יד ןעשנעב ןעמונעג ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו

 | ...עקטַאלז עגירהעי 17 יד ,רעטכָאט ערעטלע

 יז זַא ,ןעבעגענסיוא ךיז טָאה רהיא .ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ינעשזד

 -ָאֹפ רהיא ןופ דנעה עדנערעטיצ עמירַאװ יד ּפָאק ן'םיוא טצעי ךָאנ טלהיפ

 ,ןעליטש ַא ןופ טקאהעגרעביא טרעוו רעכלעוו ,ןעלמרומ ןייז טרעה יז זַא ,רעט |

 -בולש ןעפעיט ַא ןופ ןעטלַאהעגרעטנוא טרעוו סָאװ ןוא רעמָאי ןעטקיטשרעפ

 ךיז טָאה יז .ּפָאק ןיא ןָאהטעג ןערב ַא טָאה רהיא ,רעטומ רהיא ןופ ןעצ

 ..יךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג ןעקַארשרעד טָאה ןוא ןָאהטעג ּפַאכ ַא

 ? עקטאלז סע יז זיא ? טשנעבעג רעטָאפ רעד סָאד רהיא טָאה

 1? םינ רענייק טמוק םורַָאװ = ? עֶלַא יז ןענייז ואוו ,ךַא

 סעדעי .טגנערעגפיוא רהעמ ךָאנ יז טָאה עט'רבח רהיא ןופ םזיניצ רעד

 רהיא ןיא ןעּפָארט רערעטיב ַא יװ ,ןעלַאפעג ןיא עט'רבח רהיא ןופ טרָאוװ

 ...טעשטומענ יז טָאה ןוא המשנ

 ...} ינעשזד ,ינעשזד -- עקטַאלז ןייק ָאטיג ,עקטַאלז סיוא

 ןעטרָאד .סעיּפלעטנעמ םוצ ןעגנַאגענוצ זיא ,ןענַאטשענפױא ןיא יז

 ןיא עלעגעיּפש סָאד ןעמונעג טָאה יז .עלעגעיּפש דנור ,ןיילק ַא ןעגעלעג זיא

 ן'טימ ןָאהטעג טעלג ַא טָאה יז .ןעקוק ןעמונעג םהיא ןיא טָאה ןוא דנַאה

 עטציוושרעפ ,עטכייפ יד .רהיא ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה ,קַאב ַא דנַאה

 רעכילטכערעפ ַא .ברַאפ ןוא ערדוּפ ןעמונעגנָא ךיז ףיוא ןעבָאה רענניפ

 ךיז טָאה םינּפ רעד .ןעּפיל ערהיא ףיוא ןעלעיּפש ןעמונעג טָאה לעכיימש

 עזייב טימ ןעסעגעגנייא ךיז טָאה יז .גָאטהעװ א סעּפע ןופ יו ,טמירקרעפ

 -עיּפש ן'פיוא ןעייּפש ,ןעייּפש ןעמונעג יז טָאה ןַאד ןוא עלעגעיּפש ןיא ןעגיוא

 טרעדיילשרעפ סע טָאה ןוא דרע'רד ןָא ןָאהטעג רעדיילש ַא סע טָאה ,עלעג

 ..יעפָאז רעד רעטנוא סופ ן'טימ

 ...} ינעשזד ,ינעשזד -- עקטַאלז טינ

 .רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצעג טָאה ןוא זעוורענ טכַאלוצ ךיז טָאה יז

 רהיא :המשנ רהיא ןיא טקוצעגכרוד טָאה ?היפעג רעשיריהט ,רעדליוו ַא

 ,ןָאהט וצ סעּפע ןעגיוצעג טָאה רחיא ,ןעסייב ןוא ןעסייר וצ ןעגיוצעג טָאה
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 ...להיפעג ןעשיריהט ןעפרַאש ןעזעיד ןעּפמעטּפֶא לָאז סָאװ

 ...| ןעמוקעג שטָאכ טלָאװ רעצימיא ןעוו

 ןעבירעג זעוורענ טָאה ,טרָא ןייא ףיוא ןענַאטשעג עלייוו ַא ךָאנ זיא יז

 ןענַאטשעג ןיא סע ואוו ,לעקניוו םוצ ןעגנַאגעגוצ יז זיא ןַאד .ןערעטש םעד

 יקסיהוו עלעזעלג א ןעסָאגעגנָא ךיז דנעה עדנרעטיצ טימ טָאה ,ןָאלַאג רעד

 ַא ןעסָאנעגנָא יז טָאה ןַאד .םעהטָא ןייא ןיא ןעקנורטעגסיוא סע טָאה ןוא

 רהיא ייב ןענייז ןעניא יד .ןעקנורטעגסיוא רעדעיו טָאה ןוא עטייווצ

 םעד טלעטשעגקעװַא יז טָאה ןַאד .ןעשטשילב ןעמונעג ןעבָאה ןוא ןעפַאלראפ

 ,ןעּפיל יד טימ ןָאהטעג עקצַאמש ַא טָאה ,לעקניוו ןיא ץאלּפ ןייז ףיוא ןָאלַאג

 םענדָאמ ַא טימ ןעלכיימש ןעמונעג טָאה ,גנוצ םעד טימ ןָאהטעג קַאנק ַא טָאה

 טָאה ,רעטייווצ רעד טימ ,סופ ןייא טימ ןָאהטעג גנורּפש א טָאה ,לעכיימש

 טָאה ןוא עפָאז םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,שטיווק ןעכילהערפ ַא ןעזָאלעגסױרַא

 םעד גידנעבָארגנייא ,ףיורַא ןעקור םעד טימ ,ךיוב ן'פיוא ןָאהטעג ףרָאװ א ךיז

 .סמערָא ערהיא ןיא םינּפ

 טָאה יז .,ןעגנולקעג טָאה ןערעיוא יד ןיא ,טלעדניוושעג טָאה ּפָאק ןיא

 ן'רעביא ,בייל רהיא רעביא ךיז טסיגוצ טייקמירַאו עטכייל ַא יו ,טלהיפענ

 ןעקנַאדעג עלַא ערהיא ןייא טרעפעלש ןוא ךיז טסינוצ ,זלַאה םורַא ןוא ןעקור

 ...ןעלהיפעג ןוא

 "עלע רעד ןעפיולכרוד רונ טנעלפ זייוונעטייצ ,?יטש ןעוועג זיא םורַא

 ליטש רעדעיוו טגעלפ ןַאד ןוא ,יירעשזוה ןוא יירעפאלק ַא טימ גוצ-דעטייוו

 ...ןערעוו

 גנַאזעג רעד  ,רָאכ א ןופ גנאזעג ַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמנייא טימ

 ...להוש ןופ טרעהעג ךיז טָאה

 ןומ ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה רענעט ענעדעישרעפ ,ןעמיטש ענעדעישרעפ

 .ענעפָא יד ףרוד ןעסירעג ךיז ןעבָאה ןוא ןעטפול ןיא טרעטיצעג ןעבָאה ,להוש

 .ןענעלעג זיא ינעשזד ואוו ,רעמיצ ןיא רעטסנעפ

 טָאה ינעשזד ..,רעכעה ץלַא ,רעפעיט ץלַא ןעגנולקעג ןעבָאה רענעט יד

 רַאפ ןעקוק ןעמונעג טָאה ,טצעזעג ךיז טאה ,עפָאז ן'פיוא ןָאהטעג ביוח ַא ךיז

 יד טלעטשעגסיוא טָאה ,ןעגיוא עטרעדנואוורעפ ,ע'רוכש בלַאה טימ ךיז

 .טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ןערעיוא

 *! ירדנ 2,
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 .רענעט עטנַאקעב טוג ןעוועג ןענייז סָאד .ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 -סיוא טנעקעג ייז טָאה יז ,רעטָאפ רהיא ןופ טרעהעג לָאמ לעיפ ייז טָאה יז

 | ...גינייוו

 עקַאט טכיילעיפ ןוא ךאל'רוכש ןעוועג זיא יז סָאװ ,נידנעקוק טינ ןוא

 ןיא רעיורט ַאזַא ןעפורעגסױרַא רענעט עזעיד ןעבָאה ,רהעמ ךָאנ ראפרעד

 ...רעגידרעהירפ רעד יו רעפרַאש לעיפ ןעוועג זיא סָאװ ,המשנ רהיא

 טנעלפ עטַאט רהיא יװ ױזַא ,ןעקלַאב םוצ ּפָאק םעד ןעסיררעפ טָאה יז

 ירד טּפַאכעגרעטנוא שטיווק ןעשלַאפ ןעגירעזייה בלַאה ַא טימ טָאה ןוא ןָאהט

 ...ץרַאה טימ ןעגנוזעגכָאנ ןוא רענעט

 "רַאו ,ּפוטס ן'פיוא טייצ עצנַאג יד ןענַאטשענ זיא סָאװ ,יורפ עקיד יד

 טָאה ,יירעשטיווק ס'ינעשזד טרעהרעד טָאה יז ןעוו ,"טכעה , א ףיוא גידנעט

 טָאה ,ףוג ןעקיד רהיא טימ ּפוטס ם'נופ ץנערַאּפ רעביא ןעגיובעגרעבירַא ךיז

 -בָאנ ןוא ןעכַאל ןעמונעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןיא ּפָאק רהיא טרַאּפשעגניײרַא

 | : גידנעגניזסיוא ,ןעכַאמ

 ..! יב ,יכ ,יכ .,דלַאװעג יא ,קיזייא ןעמעלָאש ,דלַאװעג ,יִא --

 ךיז ניק ןעקַאב ס'ינעשזד רעביא זַא ,טקרעמעב יז טָאה םיצולּפ

 -עג רהיא ףיוא ןעקעלפ עניצומש רעביא ןעזָאל ןוא ךיז ןעלקייק ,ןערהערט

 | ,םינּפ ןעטברַאפ

 זיא סָאװ ,העז -- ,ןעיירש ןעמונעג יז טָאה -- ,ינעשזד ,ינעשזד --

 : ...1 ךיד טימ סָאד

 ,"ירדנ ?כ , טעשטיווקעג ץְלַא טָאה יז ; טרעהעג טינ רהיא טָאה ינעשזד

 טָאה ןוא ,םעד ןיא ןָאהטעגניײרַא ןעצנַאנ ןיא ,ץרַאה טימ טעשטיווקעג טָאה

 .ןערהערט ךיז ןעלקייק ןעניוא ערהיא ןופ זַא ,טלהיפעג טינ

 נָא טָאה יז .בוטש ןיא טעּפָאסרעּפ ןעפָאלעגניירַא זיא יורפ עקיד יד

 טָאה ןוא ךיז וצ ןָאהטעג ּפעלש ַא יז טָאה ןוא דנַאה ן'רַאפ ן'ינעשזד טּפַאכעג

 ,ןעכַאל ןעמונעג

 ןעטימ ן'פיוא ןעפָאלעגּפָא זיא ,רהיא ןופ ןעסירעגסיױרַא ךיז טָאה ינעשזד

 .לוק ן'פיוא טרעמָאיעג טָאה ןוא רעמיצ

 -עגמורַא יז טָאה יורפ עקיד יד !ןעהעג רעמיטסָאק ,ַאש ,ינעשזד --

 טפָאטשרעּפ רעטכער רעד טימ ,עילַאט םורא דנַאה רעקניל רעד טימ טּפַאכ

 .עפָאז םֹוצ טּפעלשענ יױזַא ןוא ?יומ םעד
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 עקיד יד .ןעגיוושענ טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה ינעשזד

 ןוא םינּפ ןיא טקוקעגניירַא רהיא טָאה ,רהיא ןעבענ טצעזעג ךיז טָאד יורפ

 : ןעכַאל ןעמונעג טָאה

 ...! יכ ,יכ ,יכ ...? ינעשזד ,רעעמ רעד זיא סָאװ ---

 .טעּפילכעג רעטיב ןוא דנעה עדייב טימ ּפָאק םעד טקעדרעפ טָאה ינעשזד

 : ןעיירש ןוא םינּפ רהיא ןופ דנעה יד ןעסייר ןעמונעג טָאה יורפ עקיד יד

  !ינעשוד ! ינעשזד

 ףךילטפַאשנעדייל ןעירשעגסיוא לָאמ ַא טימ ינעשזד טָאה -- { קעווַא --

 -ראפ ךיז ןעבָאה ןעּפיל יד ןוא ,טעצשילבעג רהיא ייב ןעבָאה ןעניוא יד ןוא

 | ,לעקע ןַא טימ טמירק

 ! עטַאלז ? טסרעה וד ,עטַאלז ןיב ךיא ,ינעשזד טינ ןיב ךיא ! קעוַא --

 ..!ךיז סַאה ךיא .ןעבעל רעייא סָאה ךיא ,ןעמעלַא ךייא סָאה ךיא ,ךיא

 .טַאהעג רעדרעמ רעד טָאה סָאװ ,הֶא ! ינעשזד טינ ,עטַאלז ,ךיא ןיב עטַאלז

 רעד ,ּפמול רעד ,טכַאמעג ךילקילגנוא ױזַא ךימ רע טָאה סָאװ רַאפ ? רימ וצ

 "עג ןיב ףיא ..!ןעכָאטשעג םהיא טלָאװ ךיא .שנעמ רעניטכערטרעדעינ

 ...טנערָא ןַא ,ןירעטייברַא עכילרהע ןַא ןעוו

 ...,ליוק ן'פיוא ךיוה טגָאלקעגרעדנַאנאפ ךיז טָאה יז

 ןֵא ןופ רענעט ןעסָאנענ טייצ רעזעיד ןיא ךיז ןעבָאה ?הוש ןופ ןוא

 ...הליפת רעדנַא

 ,עקשטיניילק יד ; ן'ינעשזד ףיוא קערש טימ טקוקעג טָאה יורפ עקיד יד

 ,ךאלזעלנ עדנעשטשילב יװ טקוקעגסיוא ןעבָאה ךאלעגיוא ענעסָאנרעּפ

 : טדערעגסױרַא יז טָאה ףוס ן'פיוא

 שטָאכ טסנעק ,ןהעג טסנעק .הטרח זיא הטרח ? ךיד טלַאה רעוו ,ונ --

 ...ריד ןהֶא יטנעלּפ ָאד זיא זנוא ייב .ןיציבר א ןערעוו

 ךרוד ןעירשעגסיוא יז טָאה םעדכָאנ .ןעגיוושעג עלייוו ַא טָאה ינעשזד

 : ןערהערט

 טֶא טסהעז ,טסהעז ...עגולק ַא רהעז טזיב וד ,אי ?ןןהענ ? ןהעג --

 .ןעגיוא ערהיא ףיוא ןוא םינּפ רחיא ףיוא ןעזיוועגנַא טָאה יז -- סָאד טָא ,סָאד

 -רעד טינ ךימ ןעמ טעוװו ...? ןיב ךיא סָאװ ,ןעבעירשעגנָא טינ ָאד טהעטש

 'ר עניימ ןיא ןהעטש ןעלעוו סע טעװ רעוו 4 ןיהואו ? ןהעג ...7 ןענעק

 ? רע ? רעוו ,תומא
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 טסהעטשרעפ וד זַא ,שירַאנ ךיז וטסכַאמ סָאװ טנייה } יכ ,יִּכ ,יב --

 ,..14 טמעשעג ַא

 ...טנייוועג טָאה ןוא טרעמפטנעעג טינ טָאה ינעשזד

 ליוװ ךיא -- ,טגָאזעג ךילדנע יז טָאה -- ,יקסיהוו לעסיב ַא רימ בינ --

 ...| רוכשנָא טנייח ךיז

 -סיוא יורפ עקיד יד טָאה -- ,ןָאהט טפראדעג גנַאֿפ סע טסלָאװ וד --

 ,עכ ,עב .,,שירָאנ ךיז ןעכַאמ טינ -- : טרָא ןופ יז גידנעביוחפיוא ,ןעירשעג

 ...} קיזייא ןעמעלָאש ,ןיציבר ַא

 ךיז טָאה ,עציילּפ ן'רַאפ ן'ינעשזד ןָאהטעג פוטש ַא ךילדניירפ טָאה יז

 טָאה יז .ןָאלַאנ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא ןוא לרעטכעלעג רהיא טימ ןעסָאנוצ

 טָאה ןַאד .ןיילַא ןעקנורטעגסיוא טָאה ןוא עלעזעלג ַא רעהירפ ןעסָאנעגנָא

 -וצ ,ן'ינעשזד וצ טעדנעוועג ךיז ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ןעשיניצ ַא טימ יז

 : עלעזעלג רעד טימ ןָאלַאנ םעד רהיא וצ גידנענַארט

 ...! םעד ןופ ןָא שטָאכ ךיז םערָאװ ,ַאנ --

 זיב ,עטירד ַא ,עטייווצ ַא ,לעזעלג ןייא ןעקנורטעגסיוא טָאה ינעשזד

 טהערד ענַאלדָאּפ יד זַא ,ךיז טנעיוװ יז זַא ,ןעלהיפ ןעמונעג טָאה יז ןענַאוװ

 ן'טימ עפַאס ן'םיוא ןעפרָאװעג ךיז יז טָאה ןַאד .סיפ ערהיא רעטנוא ךיז

 ...ןעלכיימש ןעמונעג שירַאנ טָאה ןוא ףיורא םינּפ

 -עג טָאה יז ןוא ,טכַאמעגוצ בלַאה ןעוועג רהיא ייב ןענייז ןעגיוא יד

 .ןעּפיל יד טימ טעשטרָאק

 ערהיא ןיא בא ןעכליה ןוא ךָאנ ןעגנילק להוש ןופ ןעמיטש יד ןוא

 ןעמושז ןוא ןעשיור םעד ךרוד טלעמוטרעפ ייז ןערעוו דלַאב ןוא ,ןערעיוא

 ...ּפָאק רהיא ןיא ןעפנַארב םעד ןופ

 גיי +י 4
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 הנתשנ המ סיַאננַא

 -סדנַאל ַא עניימ רימ וצ טכַאמ -- "ךַאז ענדָאמ ַא ךָאד זיא סָאד ,

 טּפיוהרעביא ,בוט םוי ברע סָאװ ,ךַאז ענדָאמ ַא ךָאד זיא סָאד , --- לעדיימ

 ַאזַא ןעצרַאה ןיא ךיא ?היפרעד סעּפע ..,דנעלע ױזַא ךיז ףיא ?היפ ,חסּפ ברע

 ַא ןיא ,ןַאד רימ ךיז טכַאד ,רעמיצ ןיימ ..,טײקטסוּפ אזַא ,שינעטסיוװ

 סע ןוא ,ךיז טקנעד סע ןוא ױזַא ךיז טקנעב סע ןוא עמרויט ערעטסניפ

 ? ןעבעגסיורא ךייא סע ךיא לָאז יו ..,סעלעיפ ןָא ךיז טנַאמרעד

 עזעיד ןופ טינ טלַאה ךיא זא ,םורפ טינ ןיב ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רחיא ,ונ;

 ןוא ,ךַאלדיינק יד ןופ טינ ,ןייוו םעד ןופ טינ ,הדגה רעד ןופ טינ ,ןעכַאז עלַא

 םורַאװ ,ןעגָאז םינ רימ רהיא טנעק -- ךָאד ןוא ...טינ יאדוא תוכמ יד ןופ

 יר טימ רדס םעד : ןעכַאז עלַא יד גידנעפרַאװ זַא ,ךיז טכַאד רימ ? זיא סָאד

 ןיא רימ ייב טלעטשעגבא תוכמ יד ךיז ןעבָאה ,ךעלדיינק יד טימ ןוא ןייוו

 ...ןעצרַאה

 רעכיזרעפ ךיא רעבָא ?סַאּפש ךיא זַא ,טניימ רהיא ? טכַאל רהיא,

 ךיא לייוו ,רַאפרעד סע טמוק טכיילעיפ ...טסנרע סָאד ןיימ ךיא זַא ,ךייא

 טכייליפ ...רעטסעווש ןוא רעדירב ןהִָא ןוא ןערעטלע ןהָא ,דנעלע ,ןיילַא ָאד ןיב

 רעמורפ רעד ןופ יירפ ןעצנאג ןיא טינ ךָאנ ,ךילגעמ ,ןיב ךיא ?ייוו ,רַאפרעד

 טכייליפ ןוא ,ןערעטלע עמורפ עניימ ייב ןענָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,גנוהיצרע

 -קילג ,עגנוי ענעי ךָאנ טקנעב "ךיא , רענעדעירפוצנוא ןיימ ?ייוו ,רַאפרעד

 ךיז גידנעהערפ ,טלעטשעגבָא טרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עניימ ןערהָאי עכיל

 םוי ןעצנַאג םעד טימ ןוא ןייו םעד טימ ,דעמ םעד טימ ,חצמ רעד טימ

 ןופ עכאזרוא יד ןעגָאז טינ טמיטשעב ךייא ןעק ךיא ,טכייליפ --- ,בוט

 ,ןערָאלרעּפ בָאה ךיא סָאװ ,סעּפע טלחעפ רימ זַא ,?היפ ךיא זַא רעבָא ; םעד

 ...טמיטשעב ןעגָאז ךייא ךיא ןעק סָאד

 ןיא להיפ ךיא סָאװ ,םעד ןופ ףעירגעב םעניילק ַא ךייא ןעבעג וצ םוא;
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 ןעטצעל טלהיפעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעלהעצרעד ךייא ךיא לעװ ,טייצ אזא

 ...חסּפ ברע

 ךיא בָאה ,ןישַאמ רעד ייב ּפַאש ןיא גידנעציז ,הירפ רעד ןיא ְךָאנ,

 ךיז טאה רימ ןוא גירעיורט ,גיהטומנוא םיצולּפ טרעוו רימ זַא ,טלהיפרעד

 ןליפא זַא ,ךיא סָאװ ,עבלעז סָאד ןעלהיפ ּפַאש ןיא ךעלדיימ עלַא זַא ,טכַאדעג

 ,..ךילנהעוועג יוװ רענירעיורט טנייה ןעּפַאלק ןענישַאמ יד

 סָאד טָא, :טכַארטעג ךיא בָאה ,ןָאהטעג ךַאל ַא טָאה לעדיימ ַא ןעוו,

 טלָאװ ךיא ןעוו ."ענַאל עגירעיורט רהיא טינ טהעטשרעפ .טָאידיא ַא זיא

 סע טנָאװ ,ןעגיוא יד ןיא ןערהערט ןענירעטייברַא עשידיא עלַא ייב ןהעז ןַאד

 ןיא ייז ןופ עדעי זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ ...טרעדנואוועגנ טינ ראג רימ

 טנייה רימ ןעטלָאװ םייה רעד ןיא ,, : יאדוא טונימ רעזעיד ןיא טכַארט ,דנעלע

 ,הצמ טצעי ןעמ טסיוטש םייה רעד ןיא ...רעּפעש יד ןיא טיײברַאעג טינ רענייק

 יד ןיא ןייוו םעד טסינ ןעמ ,קידניא םעד טקילפ ןעמ ,טרעייש ,ט'רשכ ןעמ

 טָאה רעדיינש רעד סָאװ ,רעדיילק עיינ יד ןָא טסעמ ןעמ ...סעניפַארג

 ".,,טכַארבעג

 ךיא ןעד ,ןעטכַארט עלַא ייז ןעזומ ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סָאד ,אי,

 .טכַארטעג ױזַא בָאה

 עזעיד וצ קסע ןיימ זיא סָאװ ,טגערפעג ןַאד ךיז ייב בָאה ךיא ןעוו ןוא,

 ןעד ךיא ביולג --- ,חסּפ ןעזעיד וצ ,בוט םוי ןעזעיד וצ ,סעינָאמערעצ עלַא

 -רעפ רעד טרעפטנעעג רימ טָאה .."ןעטייהמוד ,ןעטייקשיראנ , ? םהיא ןיא

 רעבלעז רעד ןיא טָאה "! טקירד ,טקירד סע יװ ,גירעיורט יוװ ,יוא, . ..דנַאטשי

 ,..גינייוועניא רימ ןיא ףעיט ץעגרע עמיטש ַא סעּפע טצכערקעג טייצ

 רעפעיט ַא רַאפ סָאװ, ,דנַאטשרעּפ רעד טדערעג טָאה "! ןעיירעדניפ,

 ...רימ ןיא המשנ יד טצכערקעגנ רעכעה טָאה "! דנעלע

 זיא ,ןעסיוו סע טלָאװ ר ע נע י ןעוו ,ןעסיוו טלָאװ ר ע ד ןעוו

 א רַאפ סָאװ ,טכַאלענ ריד ןופ ייז ןעטלָאװ יוװ --- ,ןעקנַאדעג ןיא ךרוד רימ

 ןוא ץנעגילעטניא עטנַאנעגיָאז ןייד רעביא ןעגָארקעג ייז ןעטלָאװ גנוניימ

 | ? טייקנענָאזעגיירפ

 טרעפטנעעג טָאה !גיהטומנוא זיא סע יװ ,ךיז טקנעב סע יװ ,העוו

 | .עמיטש עגידנעצכערק יד
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 ןעלעטש ןעמונעג טָאה ןוא עֶּלַא ןעירשעגרעבירַא טָאה עמיטש עזעיד ןוא

 : ןענַארפ

 ןעוו ,רעכילקילג טלהיפעג טינ ךיז וטסכָאװ ,רעסעב ןעוועג טינ טלָאוװ

 םייקנענָאזעגיירפ ןייד ריד טָאה סָאװ ...? חסּפ ןופ ןעטלַאהעג טסלָאװ וד

 ייז ןעו ,רעכילקילג טינ ןערעטלע ענייד ןענייז ? םעד טָאטשנָא ןעבעגעג

 ןערעטלע ערעייז סָאװ ,סָאד ןעוהט ןוא ןעעדיא עכיוה ןייק ןופ טינ ןעסייוו

 "4 בוט םיוי גונעת רעייז וצ ןעכיילגרעפ סעּפע וטסנעק ? ןָאהטענ ןעבָאה

 ...ייה עשירפ גידנעייק ,רעכילקילג ךָאנ ךיז טלהיפ המהב ענירעגנוה יד ,

 ןעפרַאד עכלעוו ,ןעלַאעדיא ןעבָאה זומ ,המהב ןייק טינ רעבא זיא שנעמ א

 ןוהטנָא רעדָא ,ןייוו ןעקנירט רעדָא ,טוג ןעסע לָאמ ַא ןיא ןעקירדסיוא טינ ְךיִז

 ןעטנעהַאנ ַא ןופ עמיטש עיינ ַא טרעהרעד ךיז טָאה --- ",דגב םעיינ א

 | .עלעקניוו

 -- לַאעדיא רעסיורג ַא זיא טוג ןעקנירט ןוא טוג ןעסע ןופ ?לַאעדיא רעד

 עלַא ןופ לַאעדיא רעד זיא סָאד --- דנַאטשרעּפ רעד טשימעגניירַא ךיז טָאה

 : ןעקנירט ןוא ןעסע טוג םעד ךָאנ טינ ךָאד טסקנייב וד רעבָא  ...ןעלאעדיא

 רַאפ ןעגירק טנעקעג ךיוא ךָאד וטסָאה ךעלדיינּפ יד ןוא ןייוו םעד ןוא הצמ יד

 "...סעסימ יד ייב וליפא ,דלעג

 .עמיטש עגידנעצכערק יד ןעירשעג טָאה "...! גיהטומנוא זיא סע יו ךַא

 ןיימ טצזעגטרָאפ טָאה --- ,עמרָאפ ַאזַא ןיא ךייא סע ?העצרעד ךיא;

 רימ לייוו רונ ,טײקמַאזדערעפ ןיימ ןעזייוו וצ םוא טינ --- לעדיימסדנַאֿל

 ןַאד בָאה ךיא סָאװ סָאד ןעקירדסיוא רעסעב ךיא לע ױזַא זַא ,ךיז טכַאד

 | ...טקנעדעג ןוא טלהיפעג

 -ַאּפשעגמורַא ןויכ ַא טימ בָאה ךיא ...טעּפש ןעמוקעג ךיא ןיב םייהַא

 ןיימ ןיא ןיילַא ןעביילב וצ רענינעוו םוא ,ייוודָארב טסיא רעביא טרעיצ

 םעד ןעגידנע םייב ןעטלַאהעג דלַאב ןיוש ןעמ טָאה סיסימ ןיימ ייב ...רעמיצ

 .גיטכיל ןעוועג זיא רדס םעד טעװַארּפעג טָאה ןעמ ואוו ,רעמיצ ןיא ...רדס

 ַא םורַא ןעסעזעג ןענייז רעדניק ערעייז טימ ,רעטסימ רהיא טימ סיסימ יד

 ,גיד'בוט-םוא טצוּפעגסיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,שיט

 ךיא בָאה זענ יד גידנעדניצנָא טינ ןוא ,רעמיצ ןיימ ןיא ןיירַא ןיב ךיא,

 ףיוא ,טרָאד .ןעסיורד ןיא טקוקעגסױרַא טָאה ןוא רעטסנעפ םייב טצעזעג ךיז

 ראוושעגסיורַא טָאה ,זיוה-טנעמענעט רעטיור ַא רעטניהַא ,סָאנ טייז םעגעי
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 ירָאפ גידנעליוו-טינ רימ ךיז טָאה ָאד ןוא .הנבל ענרעבליז עגיטכיל ַא ןעמ

 טסורנ ןיימ ןיא ץרַאה סָאד ןוא ,םייה רעד ןיא זנוא ייב הנבל יד טלעטשעג

 ...ןערעמאי ןוא ןענייוו ןעמונעג טָאה טרָאד סעּפע ןוא ...ןעהיצ ןעמונעג טָאה

 רעטסנעפ יד ןיא ...זיוה רעזנוא זיא טא ...סָאנ עשעדעימש רעזנוא סא טָא

 לעדיימ עגנוי ַא "?עטרעפ , רעזנוא ןיא טהעטש טָא ןוא ...גיטכיל ןוא לעה זיא

 ןענייז טֶא ןוא ...ןייֵלַא ךיא ,ּפָאצ ןעצרַאוװש ןעגנַאל ַא טימ ריילק עסייוז ַא ןיא

 טבייה רעייפ רעטיור-ךיליולב ַא ...טזָאלב ןוא טהעטש ןַאװיא ...סענשזוק יד

 ןוא ...ןעמיוק ן'כרוד ןעהילפ ןעקנופ ענידרעייפ ,..בָארַא ךיז טזָאל ןוא ןָא ךיז

 ןעהעטש עכלעוו ,רעמיוב עצרַאוװש יד טימ ןעטרָאג סעקשוישטשַאק זיא טָא

 רעזנוא בָארַא טננעה סעלַא סָאד רעביא ןוא ...רעטעלב ןהָא ,טעקַאנ טצעי ךָאנ

 ןיא ןוא ,עקלומרַאי עסיורג ַא יו ,לעמיה רעשימייה רעזנוא ,רענהעש ,רעיולב

 ...הנבל רעזנוא ,ןַאמוט םענרעבליז ַא ךרוד יו ,םורַא טמיווש עקלומראי רעזעיד

 ןַאד טלָאװעג ױזַא ךיז טָאה רימ ...ןעגיוא יד טכַאמעגוצ בָאה ךיא,
 ,.,טרָאד -- טינ רונ זיא סע סָאװ ,סעלַא ,סעלַא ןָא ןעסעגרעפ

 ,ןעגנַאל ַא טימ טלעטשענסיוא ,לאָאז רעגיטביל רעסיורג ַא זיא טא,

 עטעדלַאגעב ןוא ענרעבליז טלעטשעגנָא ןענייז םהיא ףיוא ..שיט ןעגנַאל

 רעטָאפ ןיימ טציז טעב-בסיה רעכיוה ַא ףיוא ןָא-ךעביוא ..ןייוו טימ סרעכעב

 ...גינעק ן'תמא ןַא ןופ הלודנ טימ טלהַארטש םינּפ ןייז ..,?עטיק ןעסייוו ַא ןיא

 טצוּפעגסיוא ,עכילקילג א ךיוא ,רעטומ ןיימ טציז דנַאה רעטכער רעד ןופ

 םעיינ ַא ןיא ,ןעגניררעיוא עגידעצשילב יד ןיא ,לירעּפ ערהיא ןיא גיד'בוט-םוי

 טקוק יז עכלעוו טימ ,ןעגיוא ערהיא ןיא ..."ןהָאה , ןעטיור ַא טימ קיּפעצ

 הכזמ ךימ לָאז טָאג , : ןעזעל ןעמ ןעק ,ןעמעלַא זנוא ףיוא ןוא רעטאפ ן'פיוא

 ײ,,,רדס םייב ןעציז וצ ךעלרעדניק ןוא ןַאמ ןיימ טימ רהָאי-א-רעביא ףיוא ןייז

 -ָארשרעד ךיז בָאה ךיא .עציילּפ ן'רַאפ טרהירעגנָא ךימ טָאה רעצימיא,

 ...סעסימ ןיימ --- טשרע ,ןָאהטעג רהעק ַא ןעק

 ףימ יז טָאה --- ? רעטסניפ רעד ןיא ,ַאננַא ,עסעּפ רהיא טציז סָאװ --

 ןעלעוו רימ ...שיט םוצ טמוק ? טוג טינ סעּפע ךיז טלהיפ רהיא -- טנערפענ

 ,"ןענעזרַאשט , סעּפע ךייא רַאפרעד רוסא

 םוצ ךייא וצ ןהעג ןעלעוו טלָאװ ךיא ןעוו ; עלייב ,ךייא קנאד ךיא ---

 ,,,אברדא ,דלעג סָאד טרַאעג רוטא ךימ טלָאװ ,שיט

 סייוו בוט"מוי ןופ זא ?ןעבעלַא סָאד זיא ,אננַא ,ןייֵלַא טגָאז ,וג =
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 ךיא ...טייקמורפ ןופ טינ ןיוש דער ךיא ...טינ ןעמ סייוו תבש ןופ ,טינ ןעמ

 ןעטרָאד ןצ ,ןייוו עלעסיבַא וצ ,שיפ טליפעגנָא לעקיטש טונ א וצ : יוזא דער

 ...סָאװ עֶלַאמ וצ ,לעסָאר ענינייוו ?עסיב טוג ַא וצ ,עקניטעפ ַא ,עלעדיינק ַא

 ...! םיבוט םוי ןופ ןענָאזבָא ךיז שנעמ ַא רָאנ ןעק ױזַא יו ,העוו ,העוו

 רימ ןענעק ןעכַאז עטוג ערעייא עֶלַא טינ ןוא ןייוו רעד טינ ,עלייב ,ךַא ---

 ...גיהטומנוא ךילקערש רימ זיא סע ...טלהעפ רימ סָאװ ,סָאד ןעבעג

 ? סָאװ רַאֿפ ---

 ןערערט ןוא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג טנעקעג טינ סָאד רהיא בָאה ךיא

 | .ןעקיטש ןעמונעג ךימ ןעבָאה

 ַא ךָאד זיא סָאד -- ?עדיימסדנַאל ןיימ טגידנעעג טָאה ,תמא טינ

 ןיא סָאװ רַאפ ,דנעלע יוזא ךיא ?היפ בוט םוי ברע אקוד סָאװ ,ךַאז ענדָאמ

 | / ..י'9 הנתשנ המ , ...ױזַא סע



 ןעּבעל סארד

 גוטפנינרעפ ןוא ,טוג ןוא ,גיבווא זיא'ס סָאװ ,טייזרעפ

 -- ,קלָאט ַא טימ טיוזרעפ

 גיטפניק ןעבעגבָא ךיוא םעוו קנַאד ןעבילצרַאה ַא

 ,(ווָאסַארקענ ךָאנ וירפ) --- ...! קלָאּפ עשידוו סָאד

 ןוא ,לעדיימ עש'יתבה-לעב עשיסור עטנעגנילעטניא ןֵא ןעוועג זיא יז

 ןוא טייקגידנעטשטסבלעז ןעגעוו לַאעדיא םעד טימ ןעמוקעגנָא יז זיא רעהַא

 19--18 םורַא ,גנוי ןעוועג ןאד זיא יז ...ןעלַאעדיא ענהעש ערעדנַא טימ ךָאנ

 ,ּפָאק ןעגנוי ַא טימ ןוא ,עבעיל טימ לופ ,המשנ עסייה עגנוי ַא טימ ,טּלַא רהָאי

 יד ןעגעירק וצ טמיורטעג יז טָאה טּפיוהרעביא ...תומולח ענהעש טימ ל?ופ

 ..טעטיזרעווינוא ןעגיה ַא ןיא ןעמוקוצנָא ןעלטימ

 ...רערמעה ןעטיײברַא ןעמונעג טָאה ןוא קירבַאפ ַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא יז

 ,(ראלָאד יירד) טיײברַא רהיא רַאּפ ןעגָארקעג טָאה יז סָאװ ,רלעג עטשרע סָאד

 ךיז ןיילַא ! גידנעטשטסבלעז ןייז טייקגיניילק ַא ,ךילקילג טבַאמעג יז טָאה

 ..רחיא טימ ןעלהָאצ ,טיורב םענעגייא רהיא ןעסע ,דיילק ַא ןעכַאמ ןענעק

 -לעב ענטנעגילעטניא עשיסור יד ,יז --- ריטראווק ַא רַאפ דלעג םענעגייא

 "יועגנַא ןעוועג דנאלסור ןיא ןעבעל ןעצנַאג רהיא זיא סָאװ ,לעדיימ עש'יתבה

 -עב ץלָאטש טימ "יעּפ , עטשרע עזעיר טָאה ,עמַאמ-עטַאט רהיא ףיוא ןעז

 ...טייקגיגנעהבַאנוא ףיוא טַאטסעטַא ןַא יו ,טכַארט

 ןופ טסַאל ןערעווש םעד ןעלהיפ ןעמונעג יז טָאה רעבָא זייווכעלסיב

 ,עסייה ךילקערש ןיא ,רעמוז ןעוועג זיא סע  ...קירבַאפ ןיא טייברַא רעד

 רעד ןופ רעגידנעקיטש ךָאנ ןעוועג זיא קירבַאפ ןיא .,..געט עגידנעקיטש

 סָאװ ,רעבייל עטציוושרעפ יד ןופ ,ןענישַאמ יד ןעבעירטעג טָאה סָאװ ,ערַאּפ

 ,טקיטשעג טָאה סע יו ,ּךַא .,,טײברַא רעד ייב טעװעצַארּפעג ןעטרָאד ןעבָאה

 ,טשיורעג טולב סָאד טָאה ּפָאק ןיא ,טלהעפעגסיוא טָאה םעהטָא רעד ,טקיטשעג

 ןעטציוושרעפ םעד ןיא ןוא ןענישַאמ יד ןופ ןעשזושז רעד --- ןערעיוא יד ןיא
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 : ןעכָאטשעג טָאה ,דמעה םוצ טּפעלקעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעקור ןעסייה

 ןעסעזעג ,טײברַאעג טָאה יז ןוא ...ןעלדָאנ עפרַאש טימ יוװ ױזַא ,ךָאטש ,ךָאטש

 טזומעג טָאה יז ,טייברַאעג ,טייברַאעג ןוא ןעיירד ןיא טרעקיוהעגפיונוצ

 ןעבָאה וצ םוא ,רעמיצ סָאד רַאפ סעסימ יד ןעלהָאצ ןענעק וצ םוא ,ןעטײברַא

 ןוא טייקגידעטשטסבלעז ןעגעוו םולח רעשימייה רענהעש רעד ...טיורב ףיוא

 רעד ןופ רעגניפ ענרעזייַא ,עטלַאק יד ןופ ןערָאװעג טקיטשרעד זיא ןערידוטש

 תומולח ענהעש יד דנייפ ױזַא טָאה סָאװ ,טייקכילקריוו רעגנערטש ,רערעטכינ

 ..! תומשנ עגנוי ייב ,תוחומ עשיטקַארּפנוא ,עגנוי ייב

 טָאה יז ןעד ...רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא ,טײברַאעג טינ טָאה יז ןעוו ןוא

 ןעהורסיוא ,ןָאהטנָא ךיז גָאטליואוו טלָאװעג טָאה יז תמחמ טינ טיײברַאעג טינ

 טָאה טייצ עזעיד ...קירבַאפ ןיא טײברַא ןייק ןעוועג טינ זיא סע תמחמ רונ ,ךיז

 ַא ןעװעג ןיא יז .,.טיברַא רעד ייב יווװ רעכילקילגנוא ךָאנ טלהיפעג ךיז יז

 עשימייה ַא .ךָאװ ַא ראלָאד ףניפ---רעיפ : קירבַאפ ןיא ןירענעידרעפ עּפַאנק

 רעגינעוו רעדָא רהעמ ַא ףיוא טניואוועג טָאה סָאװ ,לעדיימ עש'יתבה-לעב

 טנעקעג םינ טָאה ,ןיילַא ךיז ראפ רעמיצ א ןיא ,ריטראווק עגידנעטשנַא

 טעוװ יז ןעוו ,טייצ ַא ףיוא טנעידרעפ ךָאוװ ַא ראלָאד ףניפ---רעיפ ןופ ןערָאּפש

 טכארטעג יז טָאה ןַאד ,טעשטומעג ךיז יז טָאה ןַאד ...ןעבָאה טינ טײברַא ןייק

 ,אקירעמא ןיא ןעבעל ענידנעטשטסבלעז סָאד סָאד זיא ...ענַאל רהיא ןעגעוו

 ענהעש עכלעזַא טימ טלָאמעג םייה רעד ןיא רהיא טָאה עיזַאטנַאפ רהיא סָאװ

 ןיא גידנעטשטסבלעזנוא ןעלהיפ יוזא טנעקעג ךיז יז טָאה ןעוו ! ? ןעברַאפ

 ָאטינ םעדכָאנ זיא סע זַא ױזַא ןעמ טיײברַא -- טײברַא ָאד זיא ? םייה רעד

 ןייק ָאטינ זיא ;ןעהור וצ ןוא ךוב ַא ןיא ןעקוקוצניײרַא ,ןעסע וצ חכ ןייק

 ןעגנואווצעג ,טײברַאעג ןעגנואווצעג ...ןעהור טינ רעדעיװ ןעמ ןעק ,טײברַא

 ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז סָאװ ,ןעבעל סָאד סָאד זיא ,טָאנ ,ךַא ,טהורעג

 ! ? םייה רעד

 רעד ןיא רעדעיוו ןייז וצ טייצ אזא ןיא ןעבעגעגבָא טינ יז טלָאװ סָאװ

 ענהעש ענעי ןעבעוו גיהור ,ןעזעל ןענעק וצ ,עמַאמ-עטַאט ןעבענ ,םייה

 ַא ןופ ךיור יו ,ןערָאװעג טגָאױצ ,ןעבירשוצ ָאד ןענייז סָאװ ,תומולח עשימייה

 יוזא יוז ...םייחה רעד ןיא ,ןעטרָאד ,ןדע-ךנ ַא זיא ןעטרָאד ..,דניוו-םרוטש

 ? טלהיפעג טינ ןַאד סע יז טָאה

 .ןרעטלע ערהיא ייב בוטש יד םעד תעב בָא טבעל ןעגניוא ערהיא רַאפ ןוא
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 אסאמא

 רעד ןופ ןעכָארבוצ טינ ,דעימ טינ ,רעטנומ ןוא שירפ זיא יז ...בוטש ןיא יז

 טמאק יז ,לעגעיּפש ן'רַאפ לאָאז ןיא ןעטרָאד רָאלק ךיז טהעז יז ...טײברַא

 ,עצרַאװש ...בעיל ױזַא ייז טָאה יז ...יז טָאה ראָאה ענהעש ...ראָאה ערהיא

 יד ...רהיא ייב זיא םינּפ רעד ןוא ...עילַאט רעד רעביא זיב ןעכיירג ,עגנַאל

 ,רעלופ ,רעדנור א !ןענוז ןעבעיז יו ,טכייל םינּפ רחיא זַא ,טגָאז עמַאמ

 ןעטקָאטעג ,םעניילק ַא טימ ,ןעניוא עגידנענערב עצרַאוװש טימ ,םינּפ רעסייוו

 ,גיטכיל ױזַא זיא לאַאז ןיא ןוא ...ןעמיל עגידנעלכיימש עלופ טימ ןוא ?עזענ

 ןוז ערעכילהערפ ַא ,רעטסנעפ עסיורג יד ןיא טכייל ןוז יד ...ךילהערפ ױזַא

 טקיטש ןוא ,טינ טנערב ןוא רעניטכיל טנייש ,רעכילהערפ טכייל ; עניה יד יו

 רהיא רַאפ טבעל םייח רהיא ןיא עלעציּפ סעדעי ...! עניה יד יוװ ,ױזַא טינ

 טקנעשעג טינ םייח רעד ןיא טָאה יז עכלעוו ףיוא ,ןעכַאז וליפא ,בא רעטציא

 בעיל ױזַא רהיא ךיז ןעטכַאד ייז ןוא ,טייקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזעב ןייק

 ןליפא ...! טקרעמעב טינ סע םייה רעד ןיא סלאמאד יז טָאה יו ,רעטציא

 ןופ ןעביוש יד ןָא ךיז טנָאלש סָאװ ,געילפ רעסיורנ רעד ןופ ןעשזושז רעד

 טינ םייה רעד ןיא טָאה יז סָאװ ,ןעשזושז רעד -- ,רעטסנעפ ןעשימייה םעד

 טלימ ,םהענעננא ױזַא ךיוא רעטציא דהיא ךיז טכַאד ,ןענָארטרעפ טנעקעג

 סָאװ ,רערעווש ןוא רערעווש ץלַא טרעוו סָאװ ,שינעקנעב טימ המשנ רהיא ןָא

 ...עשימייה יד רָאפ ךיז טלעטש יז רערעלק סָאװ ,םייה רעד ןופ טכַארט יז רהעמ

 -נעגעלעג ענעדעישרעפ ייב ,רעצעלּפ ענעדעישרעפ ןיא רָאפ ייז ךיז טלעטש יז

 ָאד ;רחיא ןופ ייז ןעדער רעמיא ןוא געט ענעדעישרעפ ןיא ןוא ןעטייה
 ןעטעליּפרעפ ?העמ טימ ןעסייוו ןייז ןיא ןעטַאט םעד ,םָארק ןיא ייז יז טהעז

 עמַאמ יד ,ריהט ןעבענ ,טנערָאפ ןופ להעמ ךעלקעז יד ןעבענ ,לעטיה ןוא קָאר

 ,..רעקוצ ךעלטיה יד ןעבענ ,רָאטנַאק םעד רעטניה םינּפ ןעכיילב רהיא טימ

 ןופ ףעירב ןייק ָאטינ גנַאל ױזַא זיא סָאװרָאפ , :טגרָאורעפ ןענייז עדייב

 ןעקנישעּפ ןופ , : ןָא רהיא טקוק עטַאט רעד ,עמַאמ יד טגערפ "? ןעקנישעּפ

 -רעפ ןעגיוא עצרַאװש עסיורג ,עדנור ענייז ןוא ,רעביא רע טגערפ "? ףעירב ַא

 ןעפעיט ַא טוהט ןוא ּפָאק םעד בא טרהעק רע ..,ןערהערט טימ ךיילנ ןעפיול

 יז טכערק --- עקנישעּפ , :ךיז טנייוו-וצ רָאטנַאק ן'רעטניח עמַאמ יד .ץפיז

 | | ... ענקישעּפ ---
 טימ עטַאט רעד ...רעמיצ-סע ןיא שיט םורַא תבש עלַא ייז ןעציז טָא ןוא

 ,עקלומראי רעגיטנַאק-רעיפ רענעדייז ןייז ןוא ,דרָאב רעצראווש ,רעטיירב ןייז
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 םורַא לרעּפ עסייוו יד טימ ,ןהָאה ןעטיור ן'טימ קיּפעצ רהיא ןיא עמַאמ יד

 ןערעיוא יד ןיא ןעגניריוא ענעטנַאילירב עשידָאמטלא ,עגנַאל יד טימ ,זלַאה

 רהיא ןֹוא ,עקצַאטּפָאק ןוא ךיילק רענעטעמאס .רעצרַאוװש רהיא ןיא ןוא

 רעד ןוא ,ַאירָאב לרעדורב רעגירהעי 18 רעד ןוא ,אזיל רעטסעווש ענירהעי 7

 טימ אקווָאיל .ַאקווָאיל רענירהעי 5 רעד ןוא ,אשאס לרעדורב רעגירהעי 2

 יז ןעמעוו ,ןעגיוא עגולק עיולב יד טימ ןוא ּפָאק ןעדנַאלב ,ןעטזיורקעג םעד

 טמוק םיצולּפ ...ןעגייווש ןוא ןעסע ןוא עלא ןעציז ייז .,,} בעיל ױזַא טָאה

 ...רעטרע יד ןופ ףיוא ןעגנירּפש עלַא .ףעירב ַא טימ ןָאילַאטשַאּפ רעד ןיירַא

 אקווָאיל ןוא .יירשעג רעניימעגלַא ןא טרעוו "...! ן ַאילָאּפ ןופ ,ןעקשעּפ ןופ ,

 : ךעלדנעה יד ןיא טשטַאּפ ,ךעלסיפ יד ףיוא חחמש ןופ רעטנוא ךיוא טגנירּפש

 רענרעבליז ןייז טימ רע טיירש ! ן'ַאילַאּפ רעטסעווש ןיימ ןופ ,ן'ַאילַאּפ ןופ ,

 .עמיטש

 טימ ןעגיוא ערהיא ךיז ןעהיצרעפ דליב סעזעיד רָאפ ךיז טלעטש יז זַא ןוא

 ענידנעקנעב עטרַאצ ףעיט א ךיז טקעװרע המשנ רהיא ןיא ןוא ןערהערט

 ךיא יו ,רעניימ ?'רעדורב רעניילק רעבעיל ,ַאקווָאיל ; טצכערק סָאװ ,עמיטש

 יד ןוא ךיד ...ןעשוק ןעלעוו ךיד טלָאוװ ךיא יו ,ןעהעז ןעלעוו ךיד טלָאװ

 יוזא ,קרַאמש ױזַא ,עלַא ,עלא ךייא ןוא ןעטַאט ןעטוג םעד ןוא ןעמַאמ עבעיל

 עלַא ...טוג טינ ױזַא זיא רהיא ,רעטסעווש ןייד ,אקווָאיל ,ךַא ....קרַאטש

 ןיא עמיטש ערנעקנעב יד טצכערק .,.! ךייר ןעוועג ןענייז תומולח ערהיא

 ...ןערהערט עגידוז ךיז ןעלקייק ןעגיוא ערהיא ןופ ןוא חמשנ רהיא

 ַאד טָאה יז רערעווש סָאװ ןוא .םייהַא טקנעבעג ,אילָאּפ ,יז טָאה ױזַא

 שינעקנעב רהיא ןערָאװעג ןיא רעקרַאטש ץלַא ,ןעבעל ןופ קורד םעד טלהיפעג

 ץלַא ,ןעקַאב עדנור ערהיא ןערָאװעג ןענייז רעכיילב ןוא רעכיילב ץלא ,םייהַא

 ןעגיוא עסיורג עצרַאווש ערהיא טעצשילבעג ןעבָאה רעטגרָאזרעפ ,רעגירעיורט

 סָאװ ,?לעקַאי רעשימייה רעד זַא ,ןעלהיפ ןעמונעג יז טָאה הורנוא טימ ןוא

 ץלַא ךָאוו ַא סָאװ טרעוו ,ןעסָאנעגסיױא יו רהיא ףיוא ןעגעלעג רעהירפ זיא

 ..,רהיא ףיוא רעטיירב ןוא רעטיירב

 רהיא ףיוא טקריוו סע רעווש יוװ ,ןעביירש טלָאװעג טינ יז טָאה םייהַא

 וצ ,תואצוה ףיוא רעטרעדנוה ןייק ?הלועּפ יד ןיא סָאו ,,.טײברַא יד

 ןעבָאה ייז ...ןערעטלע ערהיא ייב ןעטעב טינ יז רָאט ,םייחַא קירוצ ןערהָאפ

 --- םייה רעד ןיא ןָאהט יז טעװ סָאװ טּפיוהרעביא ןוא ...רעדניק ערעדנַא ךָאנ
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 ,ןעבעג טנעקעג רהיא טלָאװ עטַאט רעד סָאװ ,ןדנ םעד טימ ? ןעבָאה הנותח

 ..! רשפא ?ָאד ...!? ןעמונעג טרָאד יז טלָאװ ןעמעוו
 ...רהָאי ייווצ ןעפָאלרעפ ןענייז ױזַא
 ,לענעיּפש ןיא רעמיצ ןיא ךיז ייב ןָאהטעג קוק ַא טָאה יז זַא ,לָאמנייא ןוא

 עצרַאוװש ןעגיוא ערהיא רעטנוא טקרעמעב טָאה יז .,ןעקָארשרעד ךיז יז טָאה

 ןעקָארשרעד ןוא ...ןערעטש רהיא ףיוא שטיינק ןעפעיט םעיינ ַא ןוא ןעסַאּפ

 -עג ַא טימ ןעגָארטעגמורַא רעטציא ךיז יז טָאה חומ ןיא ?ייוו ,רהיא סע טָאה

 -ָאה וצ הנותח ,ןעצרַאה ןיא טמהעשעג וליפא ךיז טָאה יז ןעכלעוו רַאפ ,קנַאד

 ןעכַאמ ןענעק לָאז רע יבַא ,ןייז טינ לָאז רע סָאװ ןוא רעו ,ןַאמ ַא טימ ןעב

 ןעשטיינק עזעיד ןוא ...ןעהורסיוא ןענעק ךיז לָאז יז יבַא ,ןעבעל ַא רהיא רַאפ

 -עּפס ַא רחוס ַא ףיוא יו קורדנייא ןעבלעז םעד טכַאמעג רהיא ףיוא ןעבָאה

 רע רעכלעוו טימ ,הרוחס ןייז ןופ חקמ רעד זַא ,ךיז טסיוורעד רע ןעוו ,טנַאלוק

 רהיא רַאפ ןעקָארשרעד ךיז טָאה אילאּפ ..,ןעלַאפ וצ ןָא טגנַאפ ,טרילוקעּפס

 ...} ןיירּפ

 -רעפ ןעגירק ןתח ַא ןעגעוו קנַאדעג רעד טָאה ןָא טייצ רעזעיד ןופ ןוא

 -יווצ קירבכַאפ ןיא ךיז םורַא טכוזעג םהיא טָאה יז .חומ ןעצנַאג רהיא ןעמונ

 ןוא ןעטרעצנָאק יד ףיוא ,ןעגנולמַאזרעפנעסַאס יד ףיוא ,רעטײברַא יד ןעש

 ...ןענופעג טינ םהיא טָאה יז רעבָא ,טיײלסדנַאל ןופ רעזייה יד ןיא ,רעללעב

 טָאה טצעי ,ןעזעל ךוב ַא ןיא סערעטניא ןַא ןענופעג לָאמ ַא יז טָאה רעהירפ

 ןעלעוו רענייב יד ןעוו ,הנותח רעד ךָאנ ףיוא רעכיב ןעזעל סָאד טגיײלעגּפָא יז

 ,..טײברַא רעד ןופ ןָאהט העוו טינ ױזַא טעוװ ּפָאק רעד ןעוו ,ןעכערב טינ ױזַא

 יז עכלעוו ףיוא ,סרושטקעל יד ןעכוזעב רעטפָא רעטציא יז טגעלפ רַאפרעד

 טימ ןערעוו וצ טנעקעב רעדָא ,טייל עגנוי עטנַאקעב ןעפערט וצ טפָאהעג טָאה

 ' | ...עטנאקעבנוא ךָאנ

 ץנאג ,ןעטײברַאסױא ןעמונעג זייווכעלסיב טצעי ךיז טָאה רהיא ןיא

 רעיינ א ,סענימ עיינ ,ןעדייר טרַא רעיינ ַא ,ןיילַא רהיא ריפ טסואוועבנוא

 טסנרע טקוקעג טָאה ,טסָארּפ ,ךַאפנייא טדערעג יז טָאה רעהירפ ..,גנַאג טרַא

 טצעי ; יײרעטעקָאק ןופ ןמיס ןעטסעדנימ םעד ןהֶא ,טדערעג טָאה יז תעשב

 -עגסױרַא ,ןעּפיל יד טימ גידווע'ןח טעשטרָאקעג ןעדייר תעשב יז טָאה רעבָא

 ןיא ךאלּפעק ענעדלָאג ייווצ טימ רענהייצ דנָאר ןעטשרעביוא םעד טלעטש

 עצראווש יד טימ טקניוועגוצ ןוא ּפָאק ן'טימ שיטעקָאק טחערדעג ,ןעטימ
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 רעד טימ טהערדעג ,סעקרָאק יד ףיוא ךיוא יז טָאה ןעטָארטעג ןוא .ןעגיוא

 ,םעד תעשב ןוא ,ךיילנ ןעטלַאה וצ .טערַאטסענ ךיז טָאה יז עכלעוו ,עילַאט

 -עג טָאה סָאװ ,ענימ ַא טימ רעטניהַא טקוקעגמוא ךיז עלייוו עדעי יז טָאה

 ךיוא טצעי רהיא ייב זיא םיזוב םייב ןוא ?? ןהעש טינ ךיא ןיב , :.טדער

 טצעי טָאה ַאילַאּפ עטנעגילעטניא עלַאעדיא יד ...רעהירפ יו רעלופ ןעוועג

 עכלעוו ,ַאילַאּפ הבקנ עטרעטַאמענסיױא שיזיפ יד ראפ געוו םעד ןעטָארטעגבָא

 רהיא ןופ ףליה רעד טימ ,רעבעגנ-טיורב א ,ןַאמ ַא ןעגירק וצ טכוזעג טָאה

 | ...רעביוצ-ןעיורפ

 טָאה יז לייו טינ ,רעּפעש יד ןעטייב ןעמונעג רעטפָא ךיוא טָאה יז

 םעד טכוזעג טָאה יז לייוו רונ ,טלהָאצעג ןערעסעב ,טײברַא רעסעב טכוזעג

 ןעננוי ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,לעדיימ רעדעי ...ןעטרעשעב ןעגיטכיר

 -ןעגנוי םוצ טקוקענוצ רהעמ ךיז יז טָאה ןַאד ןוא ,ןעוועג אנקמ יז טָאה ,ןַאמ

 ןייק ןוא .,,רהיא רַאפ טסַאּפעג טלָאװ רע ביוא ,םעד תעב גידנעטכַארט ,ןַאמ

 ...ןענופעג טינ עלייוורעד ךיז טָאה רעדנעסַאּפ .

 ...זיב ,ןעפָאלרעּפ ןענייז רהָאי רָאָאּפ ַא ךָאנ

 -בַאפ רעד .קירבַאפ עיינ ַא ןיא טײברַא ףיוא ןעגערפ ןעמוקעג זיא יז

 עטיור טימ ,רעּפיק-ןולַאס ַא ףיוא עשזָאכַאּפ ,דיא ַא ,ןעהָאק רעטסימ ,טנַאקיר

 ן'םיוא ךילּפ ןעשביה ַא טימ ,עדרָאמ רעגיציּפש רעיולב ַא טימ ,ןעדרַאב-ןעקַאב

 ןעלירב טימ ,סיפ עצרוק עקיד טימ ,רעצרוק ַא ,רעדנור ַא ,רעטיור ַא -- ,ּפָאק

 ,גידנעּפָאס ,לעסעפ ַא יו ,טלעקייקעגוצ רהיא וצ ךיז טָאה ,ןערעטש ן'פיוא

 טָאה ןוא ,ערַאּפ טימ ךיוב ןעלופ ַא טָאהעג טלָאװ רע יו ױזַא ,קיוװָארַאּפ ַא יו

 : לוק ןענירעזייה ַא טימ ןעירשעגנסיוא

 ,יוא ...? רעטכָאט ס'נמלז השמ ...? עקשעּפ ,רהיא טייז סָאד ,הֵא --=

 רהיא זַא ,טרעהעג גנַאל ןיוש בָאה ךיִא ...(טָאג ייב) ! שַאג יַאב ,דיומ ַא ,,יוא

 "רעד רהיא ...!שַאג יֵאב ,ךיז טניפענ רהיא ואוו ,טסואוועג טינ ..,ָאד טייז

 -נָא לָאמ עכילטע טירטס ןיא רימ טָאה עמ ..,ךייא ןעק ךיא ...? ךימ טנעק

 רעד ןופ רהֶאי 18 ? ךימ טנעקרעד רהיא ...טיילסדנַאל ...ךייא ףיוא ןעזיוועג

 רעייא טוג יוזא ןעק ךיא ,שַאג יַאב ...טינ ךימ טנעקרעד רהיא ,טעוװ ךיא ...םייה

 -סיוא דיומ א ,עקשעּפ ,עקשעּפ ...טונ ךיוא ךיא קנעדענ ךייַא ןוא ...ןעטַאט

 -ענ ַא טימ טכייקרעפ ךיז רע טָאה ...! יכ ,יכ ,יב !שַאג יַאב ,ןעססַאװעג ו

 יד ;ּפירכ ַא טימ טסוה ַא ןופ ןערָאװעג ןעכַארברעטנוא זיא סָאװ ,רעטכעל
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 יד ,ןעניוצעגנָא םהיא ייב םעד תעב ךיז ןעבָאה זלַאה ן'םיוא ןערעדָא עקיד

 טָאה רע קירוב ַא יוװ ,ןערָאװעג טיור םינּפ רעד ןוא טעשטאקעגסיוא ןעניוא

 ...! שַאג יַאב ,עקשעּפ -- : טגיילעגוצ טָאה ןוא ןָאהטעג ייּפש ַא

 .טלעכיימשעג ןוא טשימוצ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ...1 םייה רעד ןופ רהיא טייז רעוו --

 ריפ טחיינעג ךָאד בָאה ךיא ...רעדיינש רעד עציא חשמ ןינ ךיא ---

 -עג ןוא רעוא ן'פיוא רהיא ?יטש טנָאזעג רע טָאה -- רעדָא ..,ןעטַאט רעייא

 ...ייּפ עציא השמ -- שירַאנ טלעביימש

 .טרעדנואוורעפ טגערפעג יז טָאה -- .,,? סָאװ --

 יַאב -- רעשירַאנ ךָאנ גידנעלכיימש ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ,יײּפ --

 ..וייּפ עציא השמ ...? ןעסעגרעפ טָאה רהיא ,שַאג

 .3 רהיא טניימ סָאװ

 סָאד טלעטשרעפ טָאה ןוא ,ליטש טנָאזענ רע טָאה -- ,ךרַאּפ ,..9 --

 ...! ךרַאּפ עציא השמ -- ןערעהרעד טינ לָאז רענייק זַא ,דנַאה ן'טימ ?יומ

 -- ענימ רעצלָאטש ַא טימ טּפַאכרעּפ ךיילנ ךיז רע טָאה --- ,ךיא סייוו רעבָא

 ...! םעק טרעדנוה ,"דנעה , עניימ עלַא ןענייז סָאד ! םייח רעד ןיא סָאװ עלַאמו

 ,ךיז םורַא דנעה עקיד עצרוק ענייז טימ ןָאהטעג רהיפ ַא טָאה רע ןוא

 ןעדנור ןייז טלעטשעגסיוא ,ענימ ענשזַאװ ַא טימ ןהעטש ןעבילבעג זיא ןוא

 ,סיוארָאפ ןיא ךיוב

 ךיוא ךיז טָאה יז ; טנהָאמרעד עדַארג ךיז יז טָאה ןעמָאנ םעד ףיוא
 -יילק .ַא -- ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טָאה סָאװ ,ןעדיא םענעי ףיוא טנהָאמרעד

 רעטַאװַאטלָאק רעטיור ַא טימ ,םינּפ ןעגיד'תונמחר ַא טימ לעדיא רערַאד ,רענ

 ...1 רהיא רַאפ רעטציא טהעטש סָאװ ,רעבלעז רעד ןייז סָאד לָאז .,..דרָאב

 ןהעזסיוא סָאד זיא זייווכעלסיב ןוא םהיא ןיא ןעקוקנייא ןעמונעג ךיז טָאה יז

 יו ,טלהיפעג יז טָאה דלַאב ןוא ...םעד ףיוא עשזָאכַאּפ ןערָאװעג םענעי ןופ

 טָאה רהיא ,טינ ערה ןיע ןייק ? עציא השמ ,רהיא טכַאמ סָאװ, : ןעגָאז וצ

 -עג רעד לייוו ,טגָאזעג רעבָא סע טָאה יז "..,! טעװַארּפָאּפ גיד'השקשינ ךיז

 ,רעבעג-טייברַא רחיא ָאד זיא ,רעדיינש סעטַאט רהיא ,עציא השמס ןַא ,קנַאד

 יז טָאה ,טינ -- ליוװ רע זַא ןוא טײברַא ןעבעג רהיא רע ןעק ,?יוו רע זַא ןוא

 ךיז טָאה יז ןוא המשנ רהיא ןיא שענעשזירג ַא ןעפורענסױרַא ,טגידיילעב

 טלָאװעג טָאה יִז .,ןעגיוא ערהיא ןיא ןעלַאפעג ױזַא ןוא ןיילק ױזַא טלהיפרעד
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 ,םערָא ן'ראפ טּפַאכעגנָא םיצולּפ יז רע טָאה ָאד רונ ,קירבַאפ יד ןעזָאלרעפ

 : רעטרעוו יד טימ|
 ןעצעז ךייא ?עוװ ךיא ,טמוק ,דנַאה עטוג ַא אמתסמ ךָאד טייז רחיא --

 ...ץַאלּפ ןעגיטכיל ַא ףיוא ןעטייברַא

 ...ןעבילבעג זיא יז ןוא

 ןעבענ ןעצעז ךיז רע טנעלפ טּפָא .,.טיײברַא עטסעב יד ןעגָארקעג טָאה יז

 ןִא ןענָארטוצ רחיא רע טגעלפ טפָא ץנַאנ ; םייה רעד ןופ ןעדייר ןוא רהיא

 ןיא טיימקאזקרעמפיוא ןייז ...ןעטקעפנַאק רָאנ יצ ,לעּפע ןַא יצ ,ןיסלעּפַא

 טלהיפעג רַאגָאז יז טָאה לָאמ סעכנַאמ ,םהענעגנַאנוא ןעוועג רעהירפ רהיא

 ,ןעדנור ,ןעסיורג ןייז וצ ,םינּפ ןעגידנעלכיימש ןעטבערגרעפ ןייז וצ לעקע ןַא

 יד ףיוא שינעפעשעב רעקיד ,רעצרוק רעצנַאג רעד וצ ,ּפָאק ןעטַאוװעכילּפ

 ךאלריימ ענירעביא יד זַא ,טקרעמעב יז טָאה לָאמ עכילטע רונ ,ךאלסיפ עצרוק

 טימ ןתוחמ רעטנעהָאנ ַאזַא זיא סָאב רעד סָאװ ,אנקמ רהיא ןענייז ּפַאש ןיא

 ,..םהענעגנַא ןערָאװעג רהיא זיא רהיא וצ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןוא ,רהיא

 זַא ןוא ,ןעברָאטשעג זיא הוח בייוו ןייז זַא ,םהיא ןופ טסואוועג טָאה יז

 רע זַא ,טלהעצרעד ךיוא טָאה רע ...טַאהעג הנותח םינ לָאמ ַא ךָאנ טָאה רע

 ,טרעדנואוועג ךיז טָאה יז ...קרָאי-הינ ןיא רעזייה ענעגייא רֶאָאֹּפ ַא טָאה

 טערט ,ןעבערטש ןעלעדע ןַא טָאה סָאװ ,רעד זַא ,ןעבעל סָאד זיא ענדָאמ יו

 ַא טימ ןעטימ ןיא טלַאפ ןוא רענרעד ןוא רענייטש טימ ?ופ געוו ַא ףיוא

 -רעינ ַא טָאה סָאװ ,רעד ןוא ,תוחכ ענעגנַאנעגסיױא ןופ המשנ עטניטולברעפ

 םהיא טהעג ןעבעל סָאד ןוא ןעטַאלג ַא געוו א ףיוא טערט ,ןעבערטש ןעגיר

 ...קילג ןופ סנעפיוה עלופ טימ ןעגעקטנַא

 טפָא יז טָאה ,ריטרַאװק רהיא ףיוא ןעכוזעב ןעמונעג רהיא טָאה רע

 יו ,רהעמ טינ טקוקעג םהיא ףױא טָאה יז .רעטאעהט ןיא ןעמונעגסיוא

 קנאדעג ןערעדנַא ןייק ,"םייט דוג  רהיא ראפ טלהָאצ סָאװ ,?לעטייב ַא ףיוא

 ...טַאהעג טינ יז טָאה םהיא ןעגעוו

 א טיילגעב יז טָאה רע ןעוו ,טכַאנ-רעטניוו עטלַאק ַא ןיא ,לָאמנייא ןוא

 ןעגידרעטיצ ַא טימ רהיא וצ טעדנעוועג ךיז רע טָאה ,רעטַאעהט ַא ןופ םייה

 -- :לוק

 ,.!שַאנ יאב ..ךימ טהעטשרעפ רהיא ...ךיא  ...ךיא .טרעה --

 ,סיוא טרעה ..!ךייא ְּךָאד ןעק ךיא ...ןיימ ףיא ל?עדיימ א טייז רהיא
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 רע) ...! רָאָאה יד טימ דרע'רד ןיא סוחי זיא ָאד ...ּפָארוי טינ זיא אקירעמַא

 לוק ןעגירעזייה ןייז טימ טדערעג טָאה ןוא ךיז ייב רעלעימס ןערָאװעג זיא

 רהיא ,םהיא בָאה ךיא  ..,רעלָאד רעד ָאד זיא ךַאז-טּפיוה יד : (רעניהור

 ןמלא ןייק ?ךָאד טהעטשרעפ רהיא ...ןעסָאלשעב ךיא בָאה ...? ךָאד טסייוו

 לָאז רהָאי ץרַאוש ַא ראפ סָאװ וצ ןוא .? ןעביילב טינ גיבייא ךָאד ןעמ ןעק

 ןמלא ןֵא ןיב ךיא יו תויה ,ןעסָאלשעב ךיא בָאה ..,? ןמלא ןַא ןעביילב ךיא

 "יצ ןעמונעג רעדעיוו טָאה עמיטש ןייז) ! שַאג יַאב ...רהיא ןוא ...רהיא ןוא

 -..! ךייא ךָאד ןעק ךיא ...ךָאד סייוו ךיא ...לעדיימ ַא טייז רהיא ןוא ,(ןערעט

 ,ןערָאװעג ליטש זיא רע) ...! ׁשַאג יַאב ...ןעסַאלשעב ...ןעסָאלשעב ךיא בָאה

 .ןעגיוא עגיהורנוא טימ ןעקוק ןעמונעג טָאה ןוא טנערעגפיוא ןערָאװעג זיא יז

 ןָאט םעד ןעטיבעגמוא טָאה ,ןָאהטעג טסוה ַא ןעסָאלשטנע רע טָאה םיצולּפ

 ךייא טימ ליוװ ךיא ,סיוא טרעה ,(םעהטָא ןייא ןיא ןעסָאשעגסיױא טָאה ןוא

 | ...? רהיא טליוו ,ןעבָאה הנותח

 ,םהיא ןופ טקורעגּפָא ךיז טָאה ,ןערָאװעג טשימוצ זיא יז

 ? רימ טימ רהיא -- טלעמַאטשעגסױרַא יז טָאה -- ? רהיא טדער סָאװ --

 ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ...? ןעטכארט וצ ךַאז ַאזַא ןופ רָאנ רהיא טגַאוװו יו

 ...עמיטש ןיא ןערהערט ע'תמא טימ ןוא טגידיילעב ףעיט

 ַא יװ -- ,טעשטּפעשעג רע טָאה -- ,ןעבעל רימ ייב טעוװ רהוא --

 ףעלעבייט ענעטָארבעג ...ןעלהעפ טינ ךייא טעוװו ךלימ-לעניופ ןייק ;..חכלמ

 ...ןָאהטנַא ךייא ךיא לעװ טעמַאס ןוא דייז ןיא ...ןעסע רימ ייב רהיא טעוו

 סָאװ ףיוא ...ןעדנעּפס ךייא ףיוא ךיא לעװ סנעגייא ןעצנַאנ ןיימ ,שַאג יַאב

 -נֲא טשרע ליוװ ךיא ...שנעמ ַא יװ שטָאכ ןעבע5 ?דלעג סָאד ךיא ףרַאד

 ,ךייא טרַא סָאװ !שַאנ יאב ,ןעשנעמ ַא בייוו ַא טימ ...ןעבעל וצ ןעביוה

 -רעפ טשרע ,רעטלַא ןייק טינ ךָאנ ןיב ףיא ...! ןעבָאה הטרח טינ טעוװ רהיא

 -..! שַאג יַאב ...ןערהָאי עטסעב יד ,רהָאי גיצ

 ןעפעיט ןופ גידנערעדיוש ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ! טָאנ ןיימ ! גונעג --

 ! םייה ןיימ טייוו טינ ןיוש זיא ָאד ,ןהעג ןייֵלַא ךימ טזָאל -- : לעקע ןעשיזיהפ

 רע טָאה -- !לַאטש-ריזח ַא ,רבק א ? םייה א ? סָאד זיא םייה ַא --

 ַא ,םייה ַא ןעבעג ךייא לעװ ךיא טָא ,ךימ טנֿלָאפ -- טגערעגפיוא טדערענ

 ...ןייז רימ ייב רהיא טעוװ עניּפַארג ַא ...ןעטסנעיד טימ ךיז רַאפ עקזייה עצנַאג
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 םורָאװ !שַאג יַאב ,ךייא ךיילג ךיא םורָאװ ...ןייֵלַא רונ טליוו רהיא סָאװ

 טגָאז סָאװ זיא ...! םייה רעד ןופ ךייא ןעק ףיא ...?עדיימ ַא טייז רהיא

 ? רהיא

 ןעפָאלעגפיױרַא לענש ןיא יז .,..םייה רהיא וצ ןעגנַאנעגוצ ןענייז ייז

 -פױרַא זיא רע .סַאג ןופ רהיט יד ןעסילשּפָא ןעמונעג טָאה ןוא ּפוטס ן'פיוא

 : לוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ ,טנָאזעג ?יטש רהיא טָאה ןוא רהיא ךָאנ ןעפָאלענ

 ,ןמיס א ןעבָאה ךיא לעװ ,ּפַאש ןיא ןענרָאמ ןעמוק טעוװ רהיא זַא --

 | ...! ןעדעירפוצ טייז רהיא זַא

 -ענניירַא זיא ,לעסילש ן'טימ רהיט יד טנעפעעגנ טנערעגפיוא טָאה יז

 .ךיז רעטניה טּפַאלקרעפ יז טָאה ןוא ,ללָאה ןיא ןעפָאל

 דייהרעגידנעָאהטסיױא טינ ךיז יז טָאה ,רעמיצ רהיא ןיא ןעפָאלעגניײרַא

 ױזַא טלהיפעג ךיז טָאה יז .טנייוװאוצ ךיז טָאה ןוא טעב ן'םיוא ןעפרָאװעג

 רַאפ ןהעזעג רונ יז טָאה טונימ רעזעיר ןיא .גַאלשרָאפ ןייז ןופ טנידיילעב

 -ָאטלָאק רעטיור רעד טימ ,רעדיינש ןעשימייה םעד ,ךרַאּפ עציא השמ ךיז

 רַאפ טָאה ןאד ...םינּפ ןעניד'תונמחר ןעכיילב ןייז טימ ,?עדרעב רעטַאװ

 ןיא טנעקעג יז טָאה יז יו ,חוח בייוו ןייז ןעטָארטענסױרַא ןעניוא ערהיא

 -ענסיוא ,ןעננַאל ,ןעכיילב א טימ ,עננַאל ַא ,ערַאד ַא ,עכיוה ַא : םייה רעד

 טלאה יז ...טייז רעד ףיוא ּפָאק םעד טימ ,םינּפ ןעטרעטאמעגפיוא ,םענעגיוצ

 ַא רעביא דנַאה ַא סעװכַאּפ יד רעטנוא טניילרעפ דנעה ערַאד ,עגנַאל עדייב

 ,| ַאילֲאּפ ןוא .?עכיימש ןעשינָאריא ןַא טימ רהיֵא ףיוא טקוק ןוא דנַאה

 לָאמ ַא וטסלָאװ ,ןעבעל-עקשעּפ,ונ, :לוק ס'רענעי טרעה יז זַא ,ךיז טכַאד

 חכמ ריד וצ ןעדייר וצ הזעה יד ןעבָאה לָאמַא לָאז ךרַאּפ ןיימ זַא ,טביולגעג

 בעילוצ ךיא ןיב, :טכארט יז ןוא ,ַאילַאּפ ,טנייוו יז ןוא ..,"? ךַאז ַאזַא

 -רָאפ ַא ןעכַאמ רימ לָאז ךרַאּפ עציא השמ זַא ,ַאקירעמַא ןייק ןערהָאפעג םעד

 עלַא ףיוא רעפטנע רעד סָאד זיא ..,1? םהיא טימ ןעבָאה וצ הנותח נַאלש

 אילַאּפ רענילָאמַא רעד ןופ ךילקריוו זיא ..,? ןעגנובערטש עגידרעהירפ עניימ

 ...!? ןעפיוק וצ ןַאמ ַא רַאפ שיילפ ,ףונ ַא יו ןעכילברעפ טינ רעטציא רהעמ

 רהיא ןעפיוקרעפ טינ יז טעװ םענייק וצ ,ןעפיוקרעפ טינ ךיז טעוו יז ,ןיינ

 ןערעהעג ךיוא טעוװו םעד וצ ,ץרַאה רהיא ןערעהעג טעװ סע ןעמעוו וצ  ...ףוג

 -ןעשנעמ רהיא טעטיוטעג טינ ןעצנַאג ןיא ךָאנ טָאה ןעבעל סָאד ..,ףֹוג רהיא

 ..ןעטיוט וצ רהיא ןיא ןייז עדנאטשמיא טינ סע טעװ לָאמנייק ןוא עדריוו
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 -ייה םעד גידנעקירד ,טלעמייווצרעפ טנייוועג יז טָאה "! לָאמנייק ,לָאמנייק,

 ..ןעשיק ןיא ןערעטש ןעס

 ,ןענַאטשעגםױא זיא יז .טלאק ןוא רעטסניפ ןעוועג זיא רעמיצ ןיא
 יז טָאה ןַאד .ןָאהטסױא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעג יד ןעדנוצעגנָא טָאה

 . *עגניירַא ,טלעק ןופ ךיז גידנעלסיירט ,טָאה ןוא זעג יד ןעשָאלרעפ רעדעיוו

 רעד טימ טקעדעגרעבירא ךיז טָאה ןוא טעב עטלַאק יד ןיא ךיז ןעפרָאװ

 טינ טָאה יז ןוא טלאק רחעז ןעוועגנ רעבָא זיא סע ...ּפָאק |'רעביא ערדלָאק

 יז טעוװ ןעגרָאמ זַא ,ןעטכַארט ןעמונעג טָאה יז ...ןעפַאלשנייא טנעקעג

 ,םַאש ַאזַא ...ןעטײברַא וצ ואוו ,ּפַאש םעיינ ַא ןעכוז ןחעג ןעזומ רעדעיוו

 אקירעמַא ןיא זיא יז טייז ...ןעגירק טינ ץעגרע יז טעוװו ןעציא השמ ייב יו

 ןאד .,טנעדרעפ טינ טוג ױזַא טָאה ןוא טייבראעג טינ טכייל ױזַא יז טָאה

 -עג טכארט ַא טָאה יז .,,גנַאג רעדנַא ןַא ןעמונעג ןעקנַאדעג ערהיא ןעבָאה

 ןעבעגעג רהיא טָאה ,עציא השמ ,רע סָאװ ,טייצ עכילחערפ יד ןעגעוו ןָאהט

 ףיז טעוװ טייצ ַא ראפ סָאװ ןוא ...ןעטרעצנַאק יד ףיוא ,סרעטַאעהט יד ןיא

 םייח רעד ןופ ןוא םייהַא ּפַאש ןופ רעדעיו ? ןעגנַאפנָא רחיא רַאפ רעטציא

 ךיז טָאה סַאה רערעטיב ַא ןוא ...! םינתח ךָאנ ךיז ןעגָאי רעדָא ,ּפַאש ןיא

 זַא ,טלהיפ יז ?יז טבעל סָאװ וצ ,ךא ...ןעבעל םוצ רהיא ןיא טקעוורע

 רערהעמ סָאװ ןוא ...תורצ יד ןופ ןעיירפעב טנעקעג יז טלָאװ טיוט רעד רונ

 גנַאנסיױא ןייק ,יז טרעוו רעטלעפייווצרעפ ץְלַא ,טפנוקוצ רהיא ןופ טכַארט יז

 רעבָא ךָאד טָאה יז ?ןעכרַאטש ..,ןעבעל ןעגיטציא רהיא ןפ טינ יז טחעז

 השמ ףיױא ךיז יז טנהָאמרעד ָאד ןוא ...ןעבעל וצ ןעביוהעגנָא טינ ךָאנ

 ,רעכיז זיא יז .,.ןעטסנעיד ..,ןעטערַאק ...טעמַאס ...דייז .רעטרעוו סעציא

 לופ ,ןעבעל ַא ךיז טלהָאמ חומ רהיא ןיא .,ןעבָאה םהיא ייב סָאד טעװ יז זַא

 טערט רעבָא ָאד ...אזַא ןעבָאה ?עיפ טינ סָאװ ,ןעבעל ַא ; ןעגינגרעפ טימ

 -יוש יז ןוא ,טלַאטשעג ןעצנַאג ןייז ןיא עציא השמ סױורַא ןעגיוא ערהיא ראַפ

 ,יופ, ...םחיא וצ ?עקע סיוא ערדלָאק ן'רעטנוא ןעמַאזוצ ךיז טעשטרָאק ,טרעד

 יז ...ןעשיק ןיא רעמעיט ץְלַא ּפטָאק םעד טקירד ןוא יז טעשטּפעש --- "! יומ

 ןעריבורּפ רעהירפַא זומ יז ,ןיינ ...? ןעבראטש ...! ןענרַאטש רעסעב טעוו
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 טעװ ןעברַאטש ..!סנייא ץלַא !סיוא סע טבַאמ סָאװ ,ךע ...! ןעבעל

 חכ ןייק ןיוש זיא ,רעהירפ יװ ,ךיז ןעשטומ ..,רעטעּפש ןעבָאה טייצ ןעמ

 ...ןעבעל ןעווישרַאּפ םעד ןופ רעגידנעטשנַא ןייז טינ ףרַאד ןעמ ,ףע ...! ַָאטינ

 -ּפעש -- "טלעוו ןייד ןופ ךיוא רימ בינ ,טלעוו יד זיא ןייד ,ךרַאּפ עציא השמס ,

 ךיז ןעכאלוצוצ יו ,טלהיפ ןוא רענהייצ יד טימ ןעשיק יד טסייב ,יז טעשט

 | ...שירעטסיה

 - ,עטשימוצ עדייב ,עמַאמ-עטַאט רחיא ןעגיוא ערהיא רַאפ ּפִא ןעבעל סע

 טבעל ,בייוו עטשרע ס'עציא השמ ,הוח ..,רהיא ףיוא ייז ןעקוק עטמהעשרעפ

 טרעשעב ןיא ןעדייב זנוא ךיז טכַאד ,רחיא יז טנָאז ,אה , ;ֿפִא רהיא רַאפ

 ַא טאהעג םהיא ךיא בָאה רַאפרעד ,ןעכייר ַא םהיא טסָאה וד / ,,.גוויז ןייא

 "...ןעגנוי

 בָאה ךיא ..,ךיא ליוו ןעבעל -- ַאילַאּפ טעשטּפעש -- ןעבעל ?יוו ךיא ,

 ..,טפנוקוצ ןיימ ןענעוו ןעטכארט וצ ,ןעטיײברַא וצ חכ ןייק רהעמ טינ ןיוש

 ביג ..טלעװ יד זיא ריד ייב ,ןעכעל סָאד ןיא ריד ייב ,ךרַאּפ עציא השמ

 "עב ףיא ;טלעװ רעד ןופ ןעכוזרעפ רימ ביג ,ןעבעל םעד ןופ ןעכוזרעפ רימ

 "..ףוג ןעגנוי ןיימ טימ ריד ?חָאצ

 ךרַאּפ עציא השמ וצ ןעגנאנעג עקַאט ַאילַאּפ זיא ןעגרָאמ ףיוא ןוא

 ...ּפַאש ןיא

 ,קרָאונ -- 1904 ,ןעט9 רַאונַאו



 סיזוירק ןיא

 ןוא סעלַא ןוא ןעמעלַא ןעגעג טרעטיברעפ ,טלעפייווצרעפ ןעוועג זיא רע

 רעהירפ ...! סעלַא ,ןעמונעגקעוַא םהיא ייב רע טָאה סעלַא ...ןילַא טָאג ןעגעג

 ןעגיטולב טימ ןעמונעגקעווַא םהיא ייב רע טָאה ןַאד ,ןעבעגעג םהיא רע טָאה

 םהיא טימ ךיז טָאה טָאג ! טלעיּפשעג םהיא טימ ךיז טָאה טָאג ...! טנעצָארּפ

 ...} טציירעג

 ןעכָארבעג טָאה ןוא ןעמוקעגנָא סיזירק רעד זיא םערוטש רעזייב ַא יו

 ,גנולפייווצרעפ ןוא קערש ךיז רעטניה טזָאלעגרעביא טָאה ןוא ,ןעסירעג ןוא

 ...קילננוא ןוא הטיונ

 .תונמחר ןהֶא ןעפָארטעג ךיוא רע טָאה ,ן'ערָא ןעטלַא םעד ,םהיא

 -דנַאה ןעמונעג רע טָאה ןַאד ,רעלדעּפ רעמערָא ןַא ןעוועג רעהירפ זיא רע

 רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע ,ןערָאװעג ךייר זיא ןוא (*טייטסע לעיר טימ ןעל

 זיא רע .ןעמָאנ ןייז ףיוא הרות דומלת עיינ א טיובעגסיוא רע טָאה ,דיא

 סָאװ ,לעדיימ רענהעש ,רעגנוי ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ,ןמלא ןַא ןעוועג

 ןייז ןופ רעטכָאט ַא טַאהעג טָאה רע ...תורישע ןייז רַאפ ןעמונעג םהיא טָאה

 -ניליצ ַא ,,,רָאטקָאד ַא ןַאמ ַא ןעגָארקעג רהיא רַאפ רע טָאה ,נייוו רעטשרע

 ערהיא רַאפ ןעטנַאילירב טימ בייוו גנוי ןייז ,ןָאהטעגנָא רע טָאה טוה רעד

 ,"הזה םלוע , יד רַאפ טקנַאדעג טָאג טָאה רע ןוא ןעטָאשעב רע טָאה סעקסַאל

 םהיא ןעבָאה טייל ; ןָאהטעג רע טָאה תובוט ןוא ,ןעבעגעגנ רע טָאה הקדצ ןוא

 םהיא ייז ןעבָאה ןעּפיל יד טימ ןוא ןעטלָאשעג ןוא ןענונרעפ טינ ןעצרַאה ןיא

 ...ןעבעגעגבָא דובכ ןוא טשנעבעג

 ןעבעל סָאד ,ןעוועג גנילהירפ רענהעש ַא דנוצַא םהיא רַאפ זיא טלעוו יד

 ןנוז עגיטביל ,עגידנענערב יד --- סנייז עלעבייוו גנוי ןהעש סָאד ,ןדעדזנ א

 -..ןדע-ןג ןייז ןיא

 ,םוהטנעגווא-דנורג )=
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 ...! ןדעדןג סיוא ןוא --- ןעמוקעגנָא סיזירק רעד זיא לָאמַא טימ ןוא

 טָאה רע ...טריטָארקנַאב טָאה ,ןעגעלעג זיא דלעג ןייז ואוו ,קנַאב יד

 ןעלהָאצוצנייא ןעוועג ךילנעמנוא םהיא ןיא ,רעזייה-טנעמענעט רעיפ טאהעג

 גנוי ןהעש ןייז ייב ןעטעב ןעמונעג ךיז רע טָאה ,"שזדייגטרָאמ , םעד ייז רַאפ

 יז טָאה ,רעזייה ענייז ןעוועטַאר ןוא ןעצעזרעפ גנורעיצ רחיא לָאז יז ,עלעבייוו

 : הזגור טימ ,גנערטש רהיא ןופ ןערעדָאפ ןעמונעג רע טָאה ...טגָאזענבָא ביז

 זַא ,טרעפטנעעג םהיא יז טָאה --- "! דנורג וצ העג ךיא ,ןערב ךיא ,עוועטַאר ,

 ייב ; ןעװעטַאר ןיילַא ףיז טשרעוצ זומ יז זַא ,רעייפ ןיא ןעכירק טינ ליוו יז

 ןעטלַא ןַא טימ 2 טַאהעג הנותח טָאה יז לייוו רַאפרעד ,ןעביילב שטָאב סעּפע

 .טַאהעג בעיל טינ לָאמנייק טָאה יז סָאװ ,ןַאמ

 : רעדליוו ַא רהיא ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ןַאד ךיז רע טָאה

 זיא סָאד ! עסקיש ,רעהַא גנורעיצ יד ! תעשרמ ,רעהַא גנורעיצ יד ---

 ...ו עניימ ! עניימ ! עניימ

 ...גנורעיצ יד טימ םהיא ןופ ןעפַאלטנַא יז זיא

 .ןעמונעגוצ רעזייה יד םהיא ייב ןעמ טָאה ןאד

 ...! הזה םלוע סיוא ,בייוו סיוא ,רעזייה סיוא

 רע ! טיוט רעד רעסעב ךס ַא ,םונהיג ַא ןערָאװעג דנוצַא זיא ןעבעל ןייז

 רעמורפ ַא ןעוועג רעבָא זיא רע ...דרָאמטסבלעז ןופ ןעטכַארט ןעמונעג טָאה

 ...ןערילרעפ וצ ךיוא טלעוו ענעי ,טַאהעג ארומ טָאה ןוא דיא

 ,להיפעג ןעגידנענערב םעד טימ ױזַא גידנעדייל ןוא יוזא גידנעבעל ןוא

 םואימ ױזַא םהיא טָאה ,טַאהעג בעיל ױזַא טָאה רע סָאװ ,ענייז לעבייוו סָאד זַא

 -סיוא רעדעיוו דנוצַא טעוו םהיא זַא ,קנַאדעג ןערעטיב םעד טימ ,טרַאנעגבָא

 ןעסקַאװעג םהיא ןיא גנולפייווצרעפ יד זיא --- ,ןעבעל ַא רַאפ ןעלדעּפ וצ ןעמוק

 להיפעג ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא ךיוא טלעוו ענעי ןערילרעפ וצ ארומ יד ןוא

 .יײםָאג ןעגעג טּפיוהרעביא ןוא ןעמעלַא ןעגעג סַאה ןופ ,טייקנעסיברעפ ןופ

 טָאה ,טלעיּפשעג םהיא טימ ךיז טָאה טָאג זַא ,ןעטכַארט ןעמונעג טָאה רע

 | ? סָאװרַאּפ ? סָאװרַאפ ...טציירעג םהיא טימ ךיִז

 רעגייטש ןייז יו ,הנוכ סיורנ טימ טנעװַאדעג טָאה רע תעב ,לָאמנייא ןוא

 וצ רע טנעװַאד סָאװרַאפ :טלעטשעגבא םיצולּפ ךיז רע טָאה ,ןעוועג זיא

 וע טָאה --- ! ןָאהט טינ סע לעװ ךיא --- ? םהיא רע טביופ סָאװרַאפ ? םהיא

 ..} טינ ?יוו ךיא ! םינ ליוו ךיא --- סינרעטיב טימ טדערעגסױרַא
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 ...ןָאהטעגסיױא ןיליפת ןוא תילט ןייז טָאה רע ןוא

 ,זיוה ןייז ןיא ןיילא ןעסעזעג זיא רע ןעוו ,טכַאניייב ַא ,רעטעּפש ןוא
 טכַארטעג ןוא ןעסעזעג זיא רע ןעוו ; טרעהעג פהיא וצ טינ ןיוש טָאה סָאװ
 ןעגנורּפשעגפיוא גנולצולּפ רע זיא --- ,טעטרַאװרע םהיא סָאװ ,םעד ןעגעוו

 ןוא שיט ןיא ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה ,ןעניוא יד ןיא רעייפ ןעדליוו ַא טימ
 : ןעיירש

 רשוי ַא רַאפ סָאװ טימ ! רעפטנע ,הנעט עטכערעג א ריד וצ בָאה ךיא ---
 ױזַא רימ טימ וטסָאה סָאװרַאפ ...? ךיוא טלעוו ענעי ןעלעיּפשרעפ ךיא לעוו
 ? תורישע יד ןעבעג רימ טסלָאז וד ,ןעטעבעג ףיד טָאה רע 4 טלעיּפשעג

 טינ ךיוא רענעי טימ ךָאד ךיא טלָאװ ,רעלדעּפ ַא ןעבילבעג טלָאװ ךיא ןעוו

 וד ןעוו ...! ? טציירעג ױזַא רימ טימ ךיז וטסָאה סָאװרַאפ -- ,טַאהעג הנותח

 גירדעינ ױזַא דנוצַא ךיא טלָאװ ,ןעביוהרעד טינ ױזַא רעחירפ ךימ טסלָאװ

 ףָאד טזיב וד ...! ? טכַאלעג ױזַא רימ ןופ וטסָאה סָאװרַאפ --- ,ןעלַאּפעג טינ

 ! ? תונמחר ןייד ,רשוי ןייד זיא ואוו --- ,ןונחו םוחר לא ןַא ,טָאג ַא סעּפע

 ? סָאװרַאפ ,טכַאמעג ץזוח ױזַא רימ ןופ וטסָאה סָאװרַאפ

 טכאמעג טָאה ןוא שיט םייב טצעזעגרעדעינַא רעדעיוװו ךיִז טָאה רע

 ,דנעה יד טימ ןוא ןעגיוא יד טימ דליוו

 ןעסָאגעג ןעגער א טָאה ןעסיורד ןיא ,לעקנוד-בלַאה ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 ,..רעטסנעפ יד ןיא טּפַאלקעג ןוא

 ןעביוהעגפיוא טָאה ,טרָא ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רעדעיוו רע זיא ןַאד

 : ןעירשעגסיוא רעדעיוו טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא דנַאה א גידנעשַארטס

 -דעּפ ַא רַאפ ןעכאמ רעדעיוו ךימ טסעוו וד זַא ,וטסניימ רעמָאט ןוא ---

 רעדעיוו ןעּפַאלק טינ לעװ ךיא ! ןיינ ,ןיינ ,ןיינ : שוריפב ךיד ךיא גָאז ,רעל

 ,רימ וצ טאהעג וטסָאה סָאװ ! טינ ןעק ךיא ! טינ ןעק ךיא ! ןעריהט יד ןיא

 ,רימ ףיוא ןעטערט ? ַאה ,ריד ייב לעכלעיּפש ַא ! ? רעיה חצור וד ,ןלזג וד

 רע טָאה -- ? טסרעה וד ,ןעדייל טינ רעבָא לעװ ךיא ? םערָאװ ַא ףיוא יוז

 וד -- רענהייצ סַאה םענ'ענושמ ןימ ַא ןופ עטעמעצשרעפ ךרוד טדערעג

 ! הנעט עטכערעג ַא ריד וצ בָאה ךיא ! ןעבראטש ןערהעוורעפ טינ רימ טסנעק

 -ַאלק ןעמונעג רע טָאה --- ןערעּפטנע רימ טזומ וד ? סָאװרַאפ ? ַאה ,סָאװרַאפ

 ןייד רַאפ ןעמוק וצ ארומ טיג בָאה ךיא ! טזומ וד --- שיט ןיא רעדעיװ ןעּפ
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 וד ...? סָאװ ? ַאה ,ןערעפטנע םעד ףיוא רימ וטסנעק סָאװ ,ונ ...דובכה אסכ

 ...} ט"רא-או ,טראוו ,ןעהערדסיורא טינ רעבָא ךיז טסעוו

 ,רעמיצ ןעטייווצ ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ןעניוא עדליוו טימ ןוא

 : גידנעלמרומ ,דנעה יד ןיא רהערדזעג ַא טימ טרהעקעגקירוצ דלַאב ךיז טָאה

 ,זעג יד וצ ןעגנַאנעגוצ זיא ,ןעריהט יד טכַאמענוצ טָאה "! טראו ,טרַאװ,

 ףיוא רהערדזעג םעד ןָאהטענפױרַא טָאה ,שיט ן'רעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 טצעזענקעווַא ךיז רע טָאה ןַאד ...ןָאהטעגנ הערד ַא סע טָאה ,רענערבדזעג ַא

 ןעבָאה ןעגיוא ענייז ..,ליומ ןיא רהערדזעג םעד ןעמונעגניירַא ןוא להוטש ַא ףיוא
 רע טָאה עלייוו ַא .עגיניזנוא ,עט'רוכש'רעפ ,עסיורג ,ןענעוועב ןעמונעג ךיז

 ןַאד ןוא ,רע'רוכש א יו ,רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ ?הוטש ן'םיוא טלעקַאשעג ךיז

 ן'םיוא ןעפרָאװעגבָא ּפָאק םעד טימ ,רעטרעווילגרעפ א יו ,ןעבילבעג רע זיא

 ,עטצַאלנעגסױא טימ ןוא ?ליומ ןיא רהער םעד טימ ,להוטש ןופ לעטנעוו

 ...ןעניוא ענרעזעלנ

 ךָאנ טָאה ןעסיורד ןיא ,?יטש ןוא ?עקנוד-בלַאה ןעוועג זיא רעמיצ ןיא

 ...טרעמָאיעג טָאה דניוו ַא ןוא רעטסנעפ יד ןיא טּפַאלקעג ,ןעגער רעד ןעסָאגעג

 ,קרָאו-וינ -- 1909 ,ילוי



 ךעל'המשנ עקניניילק

 איי טיישט יי

 -רַאגיס ַא ןיא טײברַאעג טייצ עצרוק ַא ךיא בָאה קירוצ ןערהָאי טימ

 ."דנעה , עשידיא ןייק ןעמהעננָא טינ טנעלפ ןעמ ואוו ,קירבַאפ

 יז םנה ,.ה .ד ,ענענייא ןַא ערעזנוא ןעוועג טעמכ זיא קירבַאפ יד םנה

 רעד טָאה ,יזנכשא ןַא ,לארשי ינב וניחא ןופ םענייא וצ טגנַאלעב טָאה

 ,ןַאמלעטנעשזד רעשירייא ןַא ,יטרַאק'קעמ .רמ ,קירבַאפ רעד ןופ ןַאמרָאפ

 םהיא וצ ןעמוק טגעלפ רעכלעזַא ביוא ,רעטײברַא ןעשידיא ןַא טקישעגבָא דימת

 ךיוא םהיא רע טגעלפ עקַאט ייברעד ןוא ,םילשורי ןייק ,טײברַא ףיוא ןענערפ

 טינ ,הלילח ,לָאז ,סע טסייה רעטייברַא רעשידיא רעד ,רע זַא ,ןענַאמרעד

 (*,..."סרעקסיהוו, יד ךיז טימ ןעמהענ וצ ןעסעגרעפ

 ַאזַא ,יטרַאק'קעמ רעטסימ ןעבעיל םעד ,ןעמהענ םהיא לָאז קידַאק רעד

 ..! ןעוועג רע זיא טסינויצ רעטנערברעפ

 ,ןעמונעגניירַא קירבַאפ ןייז ןיא ךימ טָאה רע סָאװ ,טמוק סָאד ױזַא יו

 רערעכיז .םעד ףיוא טינ ךיא סייוו ץורית ןעגיטכיר ןייק ? ןעגערפ רהיא טעוו

 לעסיב ַא לייוו ,"ןעלָאינַאּפש , ַא רַאפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה רע זַא ,זיא ץלַא ןופ

 ךיא ןיב ,רעדעיוװ ןוא ,ןַאמסדנַאל ַא ס'ָאדַאמעװקרָאט יו סיוא עקַאט ךיא קוק

 | ."טייברַא עשינַאּפש , ףיוא ןעגערפ ןעמוקענ

 סָאד ןוא ןעמונעגניירַא ךימ טָאה יטרַאק'קעמ רעטסימ ,זיא השעמ יד יו |

 ,..רקיע רעד זיא

 ; עטוג ַא זיא טיײברַא יד .טײברַא ןוא ןעשטייד ייווצ ןעשיווצ ץיז ךיא

 ...ןהעש רהעז סיוא טיײברַא ךיא ןוא ,רעטנעכייצעגסיוא ןַא לַאירעטַאמ רעד

 -הָאי עלעטימ ןופ ןַאמ רעטיירב ,רעצרוק ,רעקיד ַא ,יטראק'קעמ רעטסימ

 ןהֶא ןעּפיל עניד טימ ,םינּפ ןעטלָאגעגיןייר ,ןעדנור ןעטיור ַא טימ ,ןער
0 

 ,דרָאב (*
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 ַא טימ ,עדרָאמ רעגידנערָאג-ייװצ ַא טימ ,זָאנ רעטיור ַא טימ ,סעיצנָאװ

 סיוא טקוק סָאװ ,ּפָאק ןעדנור ,ןעסיורג ַא טימ ןוא ןעקַאנ ןעקיד ,ןעקרַאטש

 ןעמונעגרעטנורַא ץרוק ןעוועג גנַאל טינ זיא םהיא ןופ ראָאה יד תמחמ ,רַאס
 ןעבענ טרַאה לעשיט רעדנוזעב ַא ייב ךיז טהעטש --- ,עקנישַאמ ַא טימ

 עטרעשַאקרעפ טימ ,ןעניוא יד רעביא לעצעל םענרעדעל ַא טימ ,רעטסנעפ

 זיב רונ םהיא טקעדרעפ סָאװ ,ךוטרַאפ ןעצרַאוװש ןעצרוק ַא ןיא ןוא לעברַא

 טלהָאמ ,ןערָאגיס יד גידנעקַאּפ ןוא .ןעראגיס ךעלטסעק ןיא טקַאּפ ןוא ,עינק יד

 ,ןעכַאל רעטײברַא יד עכלעוו ןופ ,ןעציוו ,ךילריטַאנ ,ןוא ?הימ ַא יו ,?יומ ןייז

 טהעטשרעפ ,יטרַאק'קעמ רעטסימ םורָאװ ...טינ יצ ,סָאװ ןופ ָאד זיא סע יצ

 בא טכליה סָאװ ,רעטכעלעג ַאזַא טימ ןעציוו ענייז ןופ ןיילַא טכַאל ,ךימ רהיא

 ,טכַאל ןיילַא רע ןעוו ןוא ,דרעפ ַא ןופ ןעשזריה סָאד יו ,קירבַאפ רעד רעביא
 ...ןעכַאל ןוא ןָאהט בעילוצ ךיוא םהיא אמתסמ רעטייברַא ןַא טעוו

 -נוא , ייווצ ךָאנ ךיז םורַא רעטײברַא יד ןעשיווצ ךיא ןעקרעד רימ ץוח

 רענייא --- טלעגומשעגניירַא רעהַא ךיוא ךיז ןעבָאה סָאװ ,ןעדיא "עלעיציפָא

 טימ ,זלאה רעניד ,רעגנַאל א טימ ,קישטנַאמ רעגנוי רערַאד ַא זיא ייז ןופ

 עטיור עקניניד טימ ,םינַּפ ן'פיוא ךעלקניירּפש-רעמוז טימ ,ראָאה עטיור

 ןעגנירּפש סָאװ ,ךעלעגיוא ערטיכ עקניצניילק טימ ןוא ןעּפיל יד ףיוא סעיצנָאװ

 יד וצ ,ןעראגיס ענייז טלעקיוו רע רעכלעוו ףיוא ,טערב רעד ןופ םורַא קנילפ

 ןוא ,עקפוק ַא ןיא עניטראפ שיט ן'פיוא םהיא ןעבענ ןיוש ןעניל סָאװ ,ןערַאגיס

 םעד ןופ ןערַאגיס יד וצ ס'נכש ןייז ןופ ןוא ,עקּפוק ס'ןכש ןייז וצ ייז ןופ

 ןעגנירּפש ייז .,.יטרַאק'קעמ רעטסימ וצ ןַאד ןוא ,םהיא רעביאנעגעג רעטײברַא

 ןוא זלַאה רעניד ןייז טימ רע טהערד םעד תעב ןוא טלַאהבָא ןַא ןהִא םורַא

 ױזַא שינַאכעמ השעמ תעב ךיוא ןעטײברַא דנעה ענייז ןוא סעציילפ עלָאמש

 ןיא רעסעמ םעד טימ טינש ַא ...ןעניוא ענייז יוװ ,טלַאהבָא ןהֶא ןוא קנילפ

 יד טימ קוק ַא ,סעציילּפ ןוא זלַאה רעד טימ הערד ַא ,טאלב-לעקיוו םעד

 ןעטייבראעגסיוא-טינ םעד טּפַאכעגסױרַא ,טערב םורא ךעלעגיוא עדנעפיול
 םעד ןיא םהיא טּפַאכעגניײרַא ,ןעּפיל יד וצ םהיא טגעלענוצ ,ריּפַאּפ ןופ ראניס

 טלעבמיצ ייברעד ...ןעלקיוו םהיא קעװַא ןוא רעגניפ ייווצ טימ טַאלב-?עקיװ

 א רעביא יװ טארוקא ,רַאניפ םעד גידנעטייברַאסיוא ,רעגניפ יד טימ רע

 סָאד ןָאהטעג טעלג ַא ןוא עקנישַאמ ַא טימ "קָאט , םעד בא טקַאה ,ָאנַאיּפ

 עניטראפ עקפוק ןייז וצ וצ םהיא רע טפרַאװ ,ןעּפיל יד טימ ראניס ןופ עלעּפעק
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 יד טפרַאוװ ןוא ,םעהטָא ןייא ןיא רעטייוו טלעבמיצ ןוא ,טײברַא ןוא ןערַאגיס
 ...ךָאל רהיא ןופ לעזיימ ַא יו ,ןעטייז עלַא ףיוא ךעלגיוא

 רעד ףיוא םהיא רעביאנעגעג טציז דיא "רעלעיציפָאנוא רעטייווצ רעד
 ןעטריזַאר-טַאלג ,ןעלופ ַא טימ ,ןַאמ רעגנוי רעקיד ַא זיא רע .שיט טייז רעדנַא
 ןוא טסנרע דימת ןעקוק סָאװ ,ןעגיוא עטעשטַאקענסיױא עסיורנ טימ ןוא םינּפ
 טלָאװ ּפָאק רעטזיורקעגדץרַאװש ס'ןַאמ ןעגנוי םעד יו טַארוקַא ,טרעדנואוורעפ
 רעגנוי רעגיזָאד רעד ...ןענַארפ-טלעוו ערעווש םעּפע טימ ןעוועג טקַאּפעגנָא לומ
 עלַא ןופ קַאבַאט טָאלב עדעי טכַארטעב ,רעטייברַא רעמַאזגנַאל ַא זיא ןַאמ
 ן'טימ םורא םַאזגנַאל םהיא טדיינש ,ןעלקיוו םהיא טמהענ רע רעדייא ,ןעטייז
 טסורב רעד טימ וצ ךיז רע טרַאּפש ,רַאגיס םעד טלעקיוו רע ןעוו ןוא רעסעמ
 טציווש רע ...טכירק יז סָאװ םיוק ,רעגניפ יד טימ דנַאה ןייז ןוא שיט םוצ
 ...זנַאג ַא יװ טעּפָאס ןוא טיײברַא רעד ייב

 רענייא סיוא רעמיא ןעדיימ ןעדיא עלעיציפָאנוא ייווצ עגיזָאד יד םֶא
 ,לעגיופ רעשירַאנ רענעי יו ױזַא טָא ,ןֵא םינ לָאמנייק ךיז ןעקוס ,ןערעדנַא םעד
 רעטנוא ּפָאק םעד רע טלַאהעב ,אנוש ַא ןופ ןעטלַאהעב ךיז ליוו רע זַא סָאװ
 רעד טעװ ,אנוש םעד ןהעז טינ טעװ רע ןעוו ,גידנעניימ ,ןעלגילפ ענייז
 ףיז ןעליוו ייז סָאװ רַאּפ ,ייז טסייוו קידָאק רעד ...ןהעז טיג ךיוא םחיא אנוש
 ןעלעוו ייז רונ יו זַא ,םינּפה ,בָא ןעדייב ייז ךיז טכוד סע רונ ! ןענעקרעד טינ
 -'ץעמ רעטסימ טעװ ךיילג ױזַא ,ןערעדנַא ן'טימ רענייא טרָאװ ַא ןעדיירסיוא
 ...םילשורי ןייק ןייז חלשמ ייז טעוװו ןוא ןעדיא ןענייז ייז זַא ,ןענעקרעד יטרַאק
 ַא ךיילנ טנעקרעד דיא ַא :סיוא ךיוא ייז ןעדיימ ךימ זַא ,ךיז טהעטשרעפ
 ...ן לָאינַאּפש ַא וצ ןייז ךילנהע וליפא רע געמ ,ןעדיא

 יץלעיציפָאנוא , עדייב יד טָא ןעכַאל ןעציוו ס'יטרַאק'קעמ רעטסימ ןופ
 -ןיילק 'יד טימ ,רערַאד רעד ,רעטיור רעד ,רעטײברַא עגירעביא יד ןופ רחעמ
 רעד דימת זיא ןוא עלעכ'לוס םעניד ַא ףיוא טכייק ,ףעלעגיוא ענידעפיול ,עקניצ
 רע טעשטיווס ייברעד ןוא ,ץיוו ס'ןַאמרָאפ םעד ןופ ךיז טכַאלוצ סָאװ ,רעטשרע
 רעד ....(*"סוזישזד ,חָא , : רעטרעוו יד ,טכַא5 רע ןעוו ,לָאמ סעדעי סױרַא
 ױזַא ,?וס ןענירעזייה ןוא ןעבָארג א טימ ,גידנעּפָאס רעווש טכאל רעטייווצ
 ענייז ןוא ...ןעסירעגסױרַא ךיוב ןֹופ םהיא ייב ךיז טלָאװ רעטכעלעג סָאד יו

 וי

 ,סוזעי (=
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 טניימ ייז טינ יװ ,ןעקוק ,ראָאה ַא ףיוא טינ ךיז ןערעדנע םעד תעב ןעניוא

 ...טרעדנואוורעפ ןוא טסנרע ,סָאד ןעמ

 ,טרעה רע ,טשינ רָאג ...סָאװ ןופ ןיילַא גידנעסיוו טינ רע טכַאל לָאמ ךס ַא

 טפערט לָאמַא ןוא ..,"עיצרעמַאק , יד רעטנוא ךיוא רע טלַאה ,ןעכַאל עלַא זַא

 ,טכַאלעג טינ טָאה רע זַא ,ךיז רע טּפַאכ ,טכַאלעגבָא ןיוש ןעבָאה עלַא ןעוו ,ךיז

 ףיוא ענימ ַאזַא טימ ןץ'יטרַאק'קעמ רעטסימ ףיוא טשימוצ םוא ךיז רע טקוק

 ,ץירּפ ינודא ,דיא ַא ןיב ךיא יו , : ךיז טכאד ,טרער סָאװ ,םינּפ ןעשירַאנ ןייז

 ...} טרעהעג טינ בָאה ךיא

 ,ןעדיא ןעגעוו ןעציוו יטרַאק'קעמ רעטסימ ןעטיש וצ ןָא טביוה לָאמ ?עיפ

 .עוטסטָאידיא רעניטפיג טימ לופ ,ךעל'המכח עטרעּפמולענמוא ,ןעציוו עשירַאנ

 -נחעוועג יו ,רעקרַאטש ךָאנ ןַאמ רעגנוי רעטיור רעד ,ךיוא טציא ןעכַאל עדייב

 "עה רונ לָאז ןעמ ,טיוה רעד ןופ טכירק ,קירבַאפ יד טושּפ טעשטיווקרעפ ,ךיל

 ...םיפ יד טימ טעוועגירד ןוא ?הוטש ןייז ףיוא ךיז טעשטאק ,טכא?ל רע זַא ,ןער

 עג וליפא טייצ אזַא ןיא טגגילס רעטכעלעג ס'נעקיד םעד ,ס'נערעדנא םעד

 ...ןעכַאל וצ טינ ארומ רע טָאה סעּפע ,רע טכַאל ךָאד ,הליחס ,ט'הכאלמ

 ךיז ייז ןעבָאה רעטכעלעג רעייז ןיא ,ךעל'המשנ עקניניילק עמערָא

 ..!}ןייֵלַא ךיז ןופ ןעטלַאהעב וצ טכוזעג

 תבש זיא סָאד : ןָא עדייב יד ךיז ןעהעז ךָאו ןיא העש עבלַאה ןייא רונ

 ,נרעבסייוו "רעדורב , ,ןיילַא רע ןעוו ,הירפ רעד ןיא ףלעווצ ןוא ףלע ןעשיווצ

 -רעפ קירבַאפ ןיא טמוק ,זָאנ רעגיד'הנומש-לפכ ַא טימ ,רענייב יד טימ דיא ַא

 ןעכילטנעכעוו םעד טימ ךעלטרעונַאק יד רעטייברַא יד ןעשיווצ ןעלייהט

 ףיוא ל?עכיימש ןעגילעזטייל ַא טימ רעטײברַא יד ךרוד ןאד טהענ רע .טלַאהעג

 ,לטרעװנָאק ַא רעטיײברַא ןעדעי ןעבענ קעװַא טגעל ןוא םינּפ ןעשידיא טכע םעד

 םעד טימ רערַאד רעטיור רעד -- עלעיציפָאנוא ייווצ יד ןָא ךיז ןעקוק ןַאד

 ןוא תולעּפתה ןימ ַא סעּפע טימ ןַאד ןעלהארטש רע'םינּפ ערעייז ןוא --- ןעקיד
 ןעקוק ייז ןוא .,."?ארשי ינב וניחא ןופ ,רעגירעזנוא ןַא, ,ךיז טכַאד ,ןעדייר ייז

 ןַאד ךיז ייז ןעלהיפ םינתוחמ ...ךיז םורַא רעצלָאטש ןוא רעיירפ ,רעטטיירד ןַאד

 נרעבסייוו רעדורב סיױרַא טהעג טָא רעבָא ...םינתוחמ עטנעהָאנ ,קירבַאפ ןיא

 ! סיוא ןוא ,ּפַאש ןופ

 עלעיציפַאנוא ייווצ יד ןופ עידעמָאס-יגַארט רעד וצ וצ ךיז ךיא קוק ױזַא

 ןערעפטנערעפ וצ ייז ךוז ,תונמחר ייז ףיוא ךיא בָאה לָאמַא .ּפַאש ןיא ןעדיא
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 לָאמַא ןוא ,טיורב ?עקיטש רעד בעילוצ סעֶלַא טוהט שנעמ רעד זַא ,םעד טימ

 ןופ ןעכַאל ייז ןעוו טּפיוהרעביא ,ייז וצ גנוטכארעפ עפעיט ַא ךיא ?היפ

 ...ךעל'המכח עשיטימעסיטנַא ס'יטרַאק'קעמ רעטסימ

 ....זיב ,םישדח עכילטע קעװַא ןעהעג ױזַא

 א 8 8

 ןעמ ."יזיב , קרַאטש קירבַאפ ןיא זיא ןעטכַאנהייוו רַאפ ןעכָאװ ראָאּפ ַא

 יד ןיא טריסנָאנַא יטרַאק'קעמ רעטסימ ."דנעה , ךָאנ גיטיונ רהעז ףרַאד

 ,יד ןעשיווצ .גונעג טינ רעבָא ,בֶא ךיז ןעפור סע ,דנעה עיינ רַאפ ןעגנוטייצ

 ,רעלענ ַא טימ דיא א ָאד ךיוא זיא ,ןעסנָאנַא יד ףיוא בא ךיז ןעפור סָאװ

 ,ןעגיוא עניטכיזצרוק טימ ןוא דױאב רעטַאװענעטלָאק

 -יוועננייא ,עװכַאּפ ן'רעטנוא גייצענ ןייז טימ ּפַאש ןיא ןיירַא טמוק רע

 ריהט רעד ייב ןהעטש טביילב ,טוה יד רעטנורַא טמהענ ,ריּפַאּפ ןיא טלעק

 עניטכיזצרוק ענייז טימ טקוק ןוא םינּפ ןייז ףיוא ענעימ רעט'הרצ'רעפ ַא טימ

 .יטרַאק'קעמ רעטסימ טהעטש סע ואוו ,טייז יד ןיא ןעניוא

 עלעג יד ןוא דרָאב עטַאװענעטלָאק עלעג יד ןהעזרעד רעטיײברַא יד זַא

 -כעלעג ןענידלעמוט ַא טימ סיוא ייז ןעסיש ,ּפָאק ןייז ףיוא ראָאה עטרעביושוצ

 ..! עכ-עכ-עמ .ַאה-והדָאה ...רעט

 ? עלעציפָא רעזנוא ןוא

 יו סעּפע ,טשימוצ ייז ןערעוו ,ןעדיא םעד ןהעזרעד ייז זַא ,הליחתכל

 ךיז טכַאלוצ ןוא ךיז וצ רערַאד רעטיור רעד טמוק רעבָא דלַאב ...ןעקָארשרעד

 : סיוא טיירש ןוא שטיווק ייז ףיוא

 ! סוזישזד ,קיזייא ןעמעלאש ---

 םוצ טנעהָאנ רהעז םינּפ ןייז וצ ךיוא טניוב ןַאמרעגנוי רעקיד רעד ןוא

 םהיא לָאז דיא רעטַאװענעטלָאק רעד ,טָאהעג ארומ טלָאװ רע יו יוזא ,שיט

 ןוא רעטכעלעג ןענירעזייה ,ןעבָארג ןייז טימ ךיוא טכַאל ןוא ,ןעקרעמעב טינ

 יטסנרע םעד תעב ןעקוק ,ךילנהעוועג יו ,ןעניוא עטעשטַאקעגסיױא ענייז

 .טרעדנואוורעפ

 זיא רע זַא ןוא שיט םורַא דנעה עשירפ יד טצעזוצ יטרַאק-קעמ רעטסימ

 טימ ןעדיא םעד ףיוא ןעגיוא ענייז ןָא רע טלעטש ,ייז טימ ןערָאװעג גיטרַאפ
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 ַא טימ ריהט םייב ךָאנ טהעטש סָאװ ,דרָאב ןעטַאװענעטלָאק ,ןעלעג םעד

 רעגידנערָאג-ייוװצ רעקיד ןייז םורא דנַאה יד הערד ַא טוהט ,ענימ רעגידנעטעב

 ,טדער דיא ַא יו טשרמולכ גידנעכַאמכָאנ ,לוק ַא טימ סױרַא טדער ןוא עדרַאמ

 : ךיז טהעטשרעפ ,גיציוו רהעז ןוא

 ...! העג םילשורי ןיא .ָאטינ ? טיײברַא ..,! סרעקסיהוו ,ָאללעה ---

 טלעסיירט ,סיוא ךיז טניוב ,ץיוו ןייז ןופ ןיילַא ךיז רע טכַאלוצ ייברעד ןוא

 םינּפ רעטיור ,רעקיד ,רעטַאלנ ןייז ןוא רעּפרעק ןערעווש ןעצנַאנ ןייז טימ ךיז

 ,טעשזריה רע ןוא ,םהיא ייב ןערערט ןעניוא יד ןוא רעטיור ךָאנ טרעוו

 ...ךיז טלעיּפשוצ רע תעב ,ץעבערעשז רעטַאז ַא יו ,דליוו ןוא דנוזעג טעשזריה

 עלעיציפַאנוא עדייב יד ןוא רעטנוא םהיא ןעטלַאה ,ךילריטאנ ,רעטײברַא יד

 ,טכליה סע ןוא ,טגנילק סע ןוא ,"עיצרעמָאק, רעד ןופ בא טינ יאדוא ןעהעטש

 דיא רעטַאװענעטלָאק רעד זא ,ךאלהערפ יוזא ,ּפאש ןיא ךאלחערפ זיא סע ןוא

 טרָאד טהעטש ,החמש עגיזָאד יד טָא ןעפורעגסורַא טָאה סָאװ ,ריהט םייב

 ,,,לעכיימש ןעניד'הרצ ,ןעגיד'תונמחר ַא טימ ךיוא טלכעיימש ןוא

 ,"ייב דונ , טגָאז ,גירעדינ ךיז טניינרעפ ,טוח יד ןָא רע טוהט ףוס ן'פיוא

 ,םנג א יינ יוזא ,קירבאפ ןופ סיורא ךיז טקור ןוא לָאמַא ךָאנ ךיז טגיינרעפ

 רעטסימ ךָאנ םהיא טיירש -- ! סרעקסיהוו יד טינ ָאד סעגרעפ ---

 ,יטרַאק-קעמ

 ...רעטכעלעג רעגידמרוטש ַא רעדעיוו

 רערַאד רעטיור רעד טעשטיווק --- ! סוזישזד ,קיזייא ןעמָאלָאש ---
 ,ןַאמרעננוי

 רעדעיוו ,ןעגנוטייצ יד ןיא יטרַאק-קעמ רעדעיוו טריסנָאנַא ןעגרָאמ ףיוא

 נייצעג םעד טיס ריא רעטַאװענעטלָאק רעד ןוא ,"דנעה , עגינייא ןעמוק

 ...ייז ןעשיווצ ךיוא עװכַאּפ ן'רעטנוא

 ...םילשורי ןייק בא רעדעיוו םהיא טקיש יטרַאק-קעמ רעטסימ

 ,ןעפלעה טינ ךיז ןעק רע ...וצ םהיא רע טמהענ לָאמ ןעטרעפ םעד טשרע

 ןליפא ,ןעטכאנהייו-רָאפ ןעזעיד ּפאש ןייז ןיא רע טָאה ןעגנולעטשעב לעיפוצ

 ...! ןעטיײברַא ןעמונעגניירַא רע טלָאװ ןייֵלַא לעפייט םעד

 ןעטלאהנייא טיִנ ךיז רע ןעק ,ןָא טציא ןליפא םהיא טמהענ רע זַא ,ךָאד

 | .ץיוו א ןופ

 ,ןעדיא םעד רע טגערפ --- ? ןעמָאנ ןייד זיא יו --

 = ו
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 רַאפ ךיז טגיוברעפ ןוא ,דיא רעד טרעפטנע -- .לעטיירט םוחנ --

 : ,גירדעינ רהעז םהיא

 ענייז ןוא יטרַאק-סעמ רעטסימ םהיא וצ טכַאמ --- ,סיליירט קָאנ -- |

 ,קיליירט קאנ -- רעטכעלעג םענעטלַאהעגנייא ןופ ןערעטיצ ןעקַאב עקיד

 ,דנעה יד ןעשטווסיוא םילשורי ןיא ןעקיש טפרַאדעג וליפא ךיד בָאה ךיא

 | .יזיב וצ טציא ןיב ךיא רעבא

 טציא זיא רע זַא ,לעטיירט םוחנ רונ טהעטשרעפ דייר עצנַאנ ענייז ןופ

 עגיטכיזצורק ענייז ןוא ענימ עכילחערפ ַא טימ םהיא טרעפטנע רע ןוא ,"יזיב

 : םעד תעב ןעצשילב ןעניוא

 .תונמאנ ףיוא ,עקצַאצ ַא -- ראניס א ךַאס ךיא .? אה ,יזיב -----

 טָאה ,ןהעטשרעפ טינ םהיא לָאז יטרַאק-סעמ זַא ,גידנעבָאה-ארומ ןוא |

 רַאניס ַא -- :טגָאזעג ןוא רעגניפ ףניפ עלַא טימ םהיא וצ ןָאהטעג ךַאמ רע

 (* ...! ססאלק טסריופ

 ןעמונעגניירַא םהיא טָאה ןעמ זא ,ןעהעזרעד עלעיציפַאנוא ייווצ יד

 ,עטשימוצ יוװ ,םוא ךיז ןעקוק עדייב ןוא ןָא עדייב ךיז ייז ןעזָאלב ,ןעטיײברַא

 ,רימ ןעבענ ןעצעזקעווַא םהיא לָאז ןעמ ,טרעשעב רימ זיא סע .םהיא ףיוא

 -צרוק יד טימ ,ןערב ַא טימ טייברַא ,ןעטייברַא קעװַא ךיז טצעז רע

 טהעז םורַא רעטיײברַא יד רַאפ זא ,ױזַא שיט םוצ טדימשענוצ ןעניוא עגיטכיז |

 ,ראָאה עטרעביושוצ ּפָאק רעלעג רעד רונ ,םינּפ ןייז ןופ ןמיס ןייק טינ ךיז

 .דמעה ןופ רענלָאק ןעגיצומש םעד טיפ ןוא ןעקַאנ ןעצרַאװש-לעג םעד טימ

 ץניגרעפ וליפא ןעקור םעד ,םעהטָא ןייא ןיא ,טעּפמיא ןַא טימ טייברא רע

 | .ןעכיילגוצסיוא טינ ךיז רע

 ,ןעסע םוצ ףיז ןעמהענ רעטיײברַא עלַא ןעוו ,רעגייז ַא ףלעווצ טשרע

 ףיוא ,לוטש ןייז רעטנוא ןופ סױרַא טמהענ ,טײברַא ןייז קעווא ךיוא רע טנעל

 ,עטלַא יד ןָא טוהט ,רעיּפַאּפ ןיא טלעקיוועגנייא ,עלעקעּפ ַא ,טציז רע ןעכלעוו

 טכַאמ ,עלעקעּפ סָאד רעדנַאנופ טלעקיוו ,ּפָאק ן'פיוא טוה עטביוטשרעפ

 ןעגיכלימ קיטש ַא ,לענש טסע רע .ןעסע טמהענ ןוא הכרב ַא זָאנ ן'רעטנוא

 .עלעשעלפ ַא ןופ ךלימ טימ טקנירטרעפ ןוא ,רע טסע זעק טימ ןעדָאלפ

 טָאה רע סָאװ ,ןערַאניס יד ןופ ןעניוא ענייז בָארַא טינ רע טמהענ ייברעד
 יי

 ,סטַאלק עטשרע (*
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 יי יי

 טקוק ןַאד .ןעקנַאדעג ענייז ןיא ייז טלהעצ רע זא ,טקרעמעב ןעמ .טכַאמעג

 ,ךיז טהעטשרעפ ,ףימ טקרעמעב ,םהיא םורַא םינכש ענייז ףיוא םוא ךיז רע

 םינּפ רעד .לארשי ינב וניחא יד ןופ ןיב ךיא זַא ,דלַאב טנעקרעד רע זַא

 סיוא ךימ רע טגערפ ,"עי, גָאז ךיא זַא ןוא ןעלהַארטש וצ ןָא םהיא ייב טביוה

 .רעטייוו ױזַא ןוא טייברַא יד ןעגעוו ,ּפאש ןעגעוו

 .ןעדעירּפוצ קרַאטש זיא רע ןוא ןעגארפ עלַא ףיוא םהיא רעפטנע ךיא

 ןערַאד ןעטיור םעד ןעניוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ רע טקרעמעב םיצּולּפ

 טסע ןוא זנוא ןענעג לוטש ַא ףיוא טייצ רעד ןיא טציז סָאװ ,קישטנַאמעגנוי

 ןייז ףיוא רעטנוא לעטיירט םוחנ טגנירּפש ,םהיא טקרעמעב ,ןוא ,גָאטימ ןייז

 : סיוא טיירש ןוא ,תולעּפתה טימ טרָא

 ? עצנעב ,וטסכַאמ סָאװ ! ? וד ,עצנעב ---

 ייב טלַאפ ןעסיב רעד ,תחדק ַא ןופ יוװ ,לעּפַאצ ַא ךיז טוהט רעטיור רעד

 ענידעפיול ענייז טימ ןעקָארשוצ םוא ךיז טקוק רע .?יומ ם'נופ סױרַא םהיא

 ןָאהטרעפ ןענייז םורַא רעטייברַא יד .טרעהעג טינ טָאה רענייק רונ .ךעלניוא

 טָאה ןַאמרעננוי רעקיד ןייא רעד רונ ,ןעסע ןיא ןוא ןעגנוטייצ ןעזעל ןיא

 טצַארק ןוא שיט ן'רעטנוא ּפָאס םעד טלאה רע .טקרעמעב ןוא טרעחעג סע

 .עצינליטַאּפ יד ךיז

 ןעטַאװענעטלָאק םעד ןָא טסופ ,ךיז וצ טמוק קישטנַאמ רעגנוי רעטיור רעד

 ץנאג טינ ,ליטש םחיא טנערפ ןוא ,טינ םהיא ןעק רע טשרמולכ ,ןעדיא

 :שילגנע ןיא ,ולימא טסיירד

 (* ..,9 עח ,טַאחוװ ---

 ---ריא רעטַאװענעטלָאק רעד ךיז טרעדנואוו-- ? טינ ךימ טסנעקרעד ---

 טסנעקרעד ?ונ ...! ?עטיירט םוחנ ךָאד ןיב ךיא ,ריד ףיוא הנושמ התימ ַא

 ,..רהעמ ןוא רחעמ ץלַא ?עטיירט םוחנ ךיז טרעדנואוו -- ! 4 טינ ץלַא ךָאנ ךימ

 (* ! סטייטס דעטיינוי קָאט 1 טואבא גניקָאט רַא וי ללעה יחד טָאהוו --

 "רעפ טינ לָאז רע יװ יוזא ,ענימ ַא טימ רעטיור רעד םהיא טרעפטנע ---

 .טדער לעטיירט םוחנ סָאװ ,טרָאװ ןייק ןהעטש

 טחער ,רזממ רעגולק ַא --- ?עטיירט םוחנ ךיז טרעדנואוו --- { יַאזַא ---

 ? ַאה ,סָאװ (*

 { שולגנע דער ? לעפייט םוצ ,וטפדער סניווַא סָאװ (*
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 ףיוא --- רימ רע טרעלקרע -- ןַאמסדנַאל ַא רעניימ ! רעסַאװ ַא יו שילגנע

 עצנעב ,טסקנעדעג וד .,,קירַאק רהָאי יירד טימ ןעמוקעג םהיא טימ ףיש ןייא

 טסָאה וד יו --- תולעּפתה טימ םהיא וצ רהעק ַא רעדעיוו ךיז רע טוהט ---

 ...9 ףיש ן'פיוא סעקנָאמעל עניימ ןעסערפעג

 טּפַאכ ,קניירק ַא םהיא ביג שטָאכ ,טינ םהיא טהעטשרעפ עצנעב רעבָא

 טינ טקוק ןוא גנולפייווצרעפ ןימ ַא סעּפע טימ טיײברַא ןייז וצ קירוצ וצ ךיז

 ..,טייז ס'לעטיירט םוחנ ןיא

 רעטנוא ץַארק ַא ךיז טוהט ,רחהעמ טינ ןיוש ךיוא טדער ?עטיירט םוחנ

 -צרוק ענייז טימ שיט םוצ וצ ךיז טגיוב ,דרָאב ןעטַאװענעטלָאק ןעלעג םעד

 ...בײברַא ןוא ןעניוא עגיטכיז

 ןעגנולעטשרָאפ עשימָאק עטסיזמוא ,םישעמ ךיז ןעוהט קירבַאפ ןיא

 .רעטיײברַא יד ןוא יטרַאקקקעמ רעטסימ טציא ןעבָאה

 ןופ "ךאלעּפעק , יד וצ יטרַאק-קעמ רעטסימ ךיז טדניב ףךַאז עטשרע יד

 טיײברַאעגסיױא םוג טינ ,טכַאמעג גיטכיר טינ .ןערַאגיס ס'לעטיירט םוחנ

 יד יו טקַאטעגסיױא רעסעב ייז ןענייז ן'תמא רעד ןיא שטָאכ ,ייז ןענייז

 זַא ןוא .ןעטייברא ערעדנַא יד סָאװ ,ןערַאגיס עטסרהעמ יד ןופ ךעלּפעק

 רַאפ םוג רונ ןענייז ןערַאניס ענייז זא ,םהיא טגָאז יטרַאק-קעמ רעטסימ

 ,טשימוצ ױזַא ,זָאלפליה ױזַא לעטיירט םוחנ םהיא ףיוא טקוק ןַאד ,םילשורי

 טּפַאכ ןעמ סָאװ ,רעכערברעפ ַא יו ,םינּפ ן'םיוא ענימ רעכילקילגנוא ַאזַא טימ

 ,טעטראוורע רעכלעוו ןוא ןעכערברעפ םעד ןעגנַאנעב זיא רע תעב ,דנַאה ַא רַאפ

 יד .תוחּפה ?כ7 ,ּפָאק ַא ףיוא ןעכַאמ רעצריק םהיא ןעמ טעװ ,ָאיטָא זַא

 ןוא ןהעזסיוא םענעקָארשוצ ןייז ןופ ,ךילריטַאנ ,ןַאד ןענַאל םורא רעטייברַא

 ךָאנ םהיא טפור ,ןעקערשוצנא רהעמ ךָאנ םהיא םוא ,יטרַאק-קעמ רעטסימ

 ןעהערד רע טמהענ ייברעד ןוא ,"טייפ ,, ַא ףיוא ענימ עטסנרע ןַא טימ סיױרַא |

 ...ןעגיוא עניטכיזצרוק ס'לעטיירט םוחנ רעטנוא ןעטסיופ עקרַאטש עדייב ענייז

 ןופ ךיז ןעשעטַאק רעטייברא עכנַאמ .רעקרַאטש ךָאנ טרעוו רעטכעלעג רעד

 ,הֶא, :ּפאש ןעצנאג ן'םיוא טעשטיווק עצנעב .גידנעכַאל ,ןעלוטש ערעייז

 רעקיד רעד .רעטכעלעג ןופ םהיא טּפַאכרעּפ םעהטָא רעד שזַא "! סוזישזד
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 ,ןעבָארג ןייז טימ ךיוא ךיז טקיטש ןעגיוא עטרעדנואוורעפ יד טימ ןַאמרעגנוי

 ןעקָארשוצ ,טשימוצ טקוק רע ...? פעטיירט םוחנ ,רע ןוא רעטכעלעג ןעגירעזייה

 רַאפ ןעטסיופ עקרַאטש ס'יטרַאק-קעמ ףיוא ןעגיוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ

 ַא רע טוהט ,םהיא רַאפ רעטנהענ הערד ַא ךיז ןעוהט ייז ןעוו ,ןוא םינּפ ןייז

 טלעכיימש ןוא ןעגיוא יד טימ טלעטניּפ ,רעּפרעק ן'טימ רעטיצ ןעטכייל

 ...ןענייוו ןעמוטש ַא וצ ךילנהע זיא סָאװ ,לעכיימש ַאזַא טימ ייברעד

 רַאפ טנידיילעב ךיז ?היפ ךיא .טרָא ן'פיוא םיוק ןייא ךיז טלַאה ךיא

 ױזַא םרעוװו סָאװ ,רעטייברא םעד רַאפ ,ןעשנעמ םעד רַאפ ,ןעדיא םעד

 ...לעטיירט םוחנ ןופ ןָאזרעּפ רעכילקילגנוא ,רעקניצניילק רעד ןיא טגירדעינרע

 : רע טרעפטנע ,םינּפ ןיא ןעייּפש ױזַא ןעזָאל טינ ךיז לָאז רע ,םהיא גָאז ךיא זַא

 ? ןעפלעה ךיז ןעמ ןעק סָאװ ? ריזח יוג ַא ףיוא ןעבָאה לעביארַאפ ,טע --

 םעד יבֵא ,רע לָאז ...תולג ןיא זיא דיא ַא --- סעציילּפ יד טימ רע טקירד ---

 ...! ןערעילרעפ טינ ץַאלּפ

 ןופ ןעמ טכַאל רהעמ ץלַא ,קירבאפ ןיא טייברַא רע רעגנעל סָאװ ןוא

 ַא רעטיײברַא רעשטייד ַא לָאמנייא ןיירַא םהיא טקור רעניד תעשב .םהיא

 עגימורַא יד ןעוו ,ּפאש ןיא גיד'םידוהיל טרעוו סע ןוא דנאה ןיא ריזח ?עקיטש

 לעקיטש םעד דנַאה ןופ סױרַא טפרַאװ לעטיירט םוחנ יו ,ןעקרעמעב רעטײברַא

 ,עסייה ַא ןעפרָאװעגסױרַא טלָאװ רע יו טַארוקַא ,ּפַאכ ןוא ענימ ַאזַא טימ ריזח

 ..טנערברעפ דנַאה יד םהיא טָאה סָאװ ,ליוק עגידנענערב

 : טגערפ ןוא דרָאב ן'רַאפ ּפוצ ַא טּפָא םהיא טוהט ןַאמרָאפ רעד

 -  (*?קיליירט קָאנ ,וד וי וד ַאה --

 םעד לעכיימש ןעגינעהטרעטנוא ןַא טימ טרעפטנע לעטיירט םוחנ ןוא

 ... ץירּפ ינודא,

 ןיא רע'רוכש ַא יטרַאק-קעמ רעטסימ קירוצ ךיז טרהעק לָאמנייא ןוא

 ,עגידנעצשילב טימ ,ךאלהערפ ןעלטיירט םוחנ וצ וצ רע טהעג .,רעניד ןופ ּפַאש

 וי וד ַאה -- :טגָאז ןוא לעסקא ן'רַאפ ןֵא םהיא טמהענ ,ךאלגיוא עגידנעכַאל

 -עטלָאק ןעלעג ,ןעסיורג םעד רַאפ ןָא םהיא טמהענ ןוא ...? קיליירט קאנ ,וד

 לעטיירט םוחנ .דרע'רד וצ טּפעלש ןוא דנעה עדייב טימ דרָאב ןעטַאװענ

 ,דרָאב ןייז ךָאנ ךיז טהיצ ,ּפיל רעטשרעטנוא רענעגיױצעגרעטנורַא ןַא טימ

= 

 ? לעטוורט םוחנ ,וטסכַאמ סָאוװ 5
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 -כיזצרוק ענייז טימ ן'יטרַאק-קעמ ףיוא טקוק ןוא טּפעלש יטרַאק-קעמ סָאװ

 .טכַאל ןוא ןהייצ יד טימ טעריצש ,טגייווש ,ןעניוא ענעלהָאטש ,עגיט

 : סיוא טיירש רע ןוא ןעלעפענ קרַאטש סָאד זיא ן'יטראק:קעמ רעטסימ

 (*.,,! גניפעל זיא טיא ןַאה ,סעיָאב ,סרעקסיהוו יהד טע קול --

 ,ןיהַא ןוא רעהַא ,בָארַא ןוא ףױרַא דרָאב ס'לעטיירט םוחנ טּפעלש ןוא

 ןעבלַאה ַא ןוא ּפָאק ן'טימ ךיז טחיצ לעטיירט םוחנ ןוא ,סקניל ןוא סטכער

 ,ןַאמרָאפ ן'םיוא ןעגיוא עגיטכיזצרוק יד טימ טהערד ,ךָאנ דרָאב ן'כָאנ רעּפרעק

 ...ץלא טגייווש ןוא ,טנייוו רעדָא טכַאל ,ןהייצ יד םימ טעריצש

 ,רעקיד רעד ,רעטייווצ רעד ,טעשטיווק עצנעב ,ןעכַאל רעטייברא יד

 ,רעטכעלעג ןעגירעזייה ,ןעבָארנ ןייז טימ ךיז טקיטש ,רערעווש רעד

 ; גנונידיילעב ןוא םורדרעפ ןופ טקיררעפ בלַאה ףיוא ָאד גנירּפש ךיא

 -- ןערעדנַא םוצ ןוא ןעטיור םוצ סיוא ךיא יירש -- ! חשש !עצנעב ---

 כייז רהיא ?ןעדיא ַא טרעטַאמ ןעמ ? ןהייצ יד טימ רהיא טעילַאקס סָאװ

 ,.! ןעדיא ךיוא ןיילַא ךָאד

 צולּפ טרעוו ,פאשי ןעצנַאנ ן'רעביא סיוא סָאד יירש ףךיא ןעוו ןוא

 רעטייברא יד .דרָאב ס'לעטיירט םוחנ ןייא טְזָאל יטראק'קעמ ,ליטש

 וו ,ןעציז ןעביילב רערעדנַא רעד ןוא עצנעב ןוא ,רימ וצ רהעק ַא ךיז ןעוהט

 םוחנ ןייא .ןעגיוא עטשימוצ ןוא רע'םינּפ עטיור טימ ,ענעסָאשעגרעטנוא

 ...שירַאנ טלעכיימש ןוא ךיז םורא טקוק לעטיירט

 םהיא רעפטנע ךיא .,ךיא יירש סָאװ ,ךימ טנערפ יטרַאק-קעמ רעטסימ

 .ןעדעירפוצ ןעדיא ןעמירָא םעד ןעזָאל לָאז רע ,סייה ץנַאג

 ,םעכ ןופ טיור טרעוו ןוא רע טגערפ --- ? דיא ַא ךיוא טזיב וד ---

 ירעפ טָאה רע יו ,םהיא גנַאלרעד ןוא ,ךיא רעפטנע --- דיא ַא ,עי --

 ...טנעיד

 ,ןעסיורד ןיא םהיא ףור ךיא .רימ וצ ןעגָאלש ףרָאװ ַא ךיז טוהט רע

 ...רימ טימ ןעגָאלש ךיז ?יוו רע ביוא

 ,.,םלֹוע תיב ַא ףיוא יו ,השעמ תעב ?יטש זיא ּפאש ןיא

 טּפַאכ ,ןעלטיירט םוחנ וצ יטרַאק-קעמ רעטסימ ךיז טפרַאו םיצולפ

 ..,םיחַא ךיילג ןהעג םהיא טסייח ןוא םהיא טלעסיירט ,לעטקַא ן'רַאפ ןָא םהיא
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 י.י...

 =! טבַאל יז 'װ ,דרָאב יד ,רעדניק ,םהעז (*



 .דסח ןירבָאק ןאעל

 ,סייוו טרעוו לעטיירט םוחנ ...ןעלהָאצעב םהיא רע טעוװ ,תבש ןעמוק לָאז רע

 רע .גייצעג ןייז ןעקַאּפ דנעה ענידנרעטיצ טימ ךיז טמהענ ןוא ,ךלַאק יו

 ןעּפיל ענייז ןוא ןעצנעב ףיוא ןעניוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ םעד תעב טקוק

 טימ טעצּפעש רע ןוא ךיז ןעלסיירט דרָאב ןעטַאװענעטלָאק ,ןעלענ ןייז טימ

 : טעבעג

 ,..! ןיײרַא רימ רַאפ ףרַאװ טרָאװ ַא ,עצנעב ---

 ..טינ םהיא טרעה רע ךיילג ,ט'רגּפ'עג ,ךילריטַאנ ,ךיז טכַאמ עצנעב

 עלייוו ַא ןיא סיױרַא ?עטיירט םוחנ טהעג עװכַאּפ ן'רעטנוא גייצעג יד טימ ןוא

 ,,.קירבַאפ ןופ רע'רוכש ַא יו ,םורַא

 גיהור ץנַאג וצ ייז ?העצ ,ןערַאגיס עניימ ןייא ?ייוורעד רימ קַאּפ ךיא

 לָאז רע ,ן'יטרַאק-קעמ רעטסימ ןופ ךיא רעדרָאפ ,גייצעג עניימ טקַאּפרעּפ ,ןוא

 -טינ סיִפָא ןיא רעטנורַא רימ טימ יקַאט טהעג רע ןוא ,ןעלהָאצעב ךיילג רימ
 | ,..טמוק רימ סָאװ ךיא געירק טרָאד ןוא נידנעליוו

* * * 

 ערעווש ַא טימ ץַאב --- םיצולּפ ךיא ?היפ ,ןעסיורד ןיא נידנעהעגסיורַא

 ַא ךיז והט ךיא ...! ץַאב לָאמַא ךָאנ ןוא ץַאב ,עציילּפ רעד רעביא רימ ךַאז

 ..!לעטיירט םוחנ טשרע ?ךימ סע טנָאלש רעוו ,קירוצ ּפאכ

 םינּפ ןעטמירקוצ ַא טימ ,רימ רעביא גייצעג לעקעּפ ןייז טימ טהעטש רע

 ,..סיפ ןוא דנעה םהיא טפרַאװ סע ןוא ןעניוא עזייב טימ ,גנוגערפיוא ןופ

 ,רזממ --- ןהייצ עטעריצשעגסיוא יד ןעשיווצ רע טעּפיש --- ,רזממ ---

 ןיימ ףייא טרַאה סָאװ ...! ץַאלּפ רעטונ ַאזַא ...ךייא ףיוא הנושמ התימ ַא

 ,רזממ ,ךא ...! ןעדיא ַא ןעניגרעפ טשינ לָאז דיא ַא ,טינ רָאנ ...? דרָאב

 4! ךייא ףיוא הנושמ התיס ַא

 ,1900 ,יָאט



 תּבש רעמרעטשרעפ רעד
 ,(ַאמַארד עשידיא ַא)

:1 

 ,טסנעיד עטְלַא סרעלדנעה-האובת םעד עלעמעז 'ר ,עיטָאדװַא עטלַא יד
 ףיז טסייר -- "היוג סעלעמעז 'ר, -- ?עטדעטש ןיא יז טפור ןעמ יו רעדָא
 ...בוטש ןיא ןעלעמעז 'ר וצ טעּפמיא ןַא טימ ןיירַא

 .ןעשנעב טכיל רַאפ העש ַא ,זומת שדוח ןיא ,טכַאנ רַאפ גָאטיירפ זיא סע
 ,ענעדיא ערַאד ,עקנישטניילק ַא ,עלעטיג עטלַא יד ,בייוו סעלעמעז 'ר

 ,ךאלּפעט יד ּףיוא ןעוויוא םייב ךיק ןיא גנוטכַא טיג ןוא םעד תעב טהעטש
 ...םילכאמ עגיד'תבש ךיז ןעכָאק סע עכלעוו ןיא

 ,ליונק ַא טימ יװ ,לַאש ןעשיקרעט ַא טימ טלעקיוועגמורַא זיא ּפָאק רהיא
 ריִלָאק םעד ױזַא טָאה סָאװ ,םינּפ רעטּפמורשעגנייא ,רעקנישטניילק רחיא
 ; ןעוויוא ם'נופ ץטיה רעד ןופ טנערבעגנָא ,ךילטיור דניצַא זיא ,טעמרַאּפ ןופ
 טימ טכַאמרעפ טקוק ןוא ךוטראפ ן'רעטניה טניילראפ דנעה עדייב טלַאה יז
 ...ןעוויוא ם'נופ רעייפ ן'פיוא ןעגיוא "עטרעשַאקעגסיוא , ,עטיור ,עטלַא ערהיא

 ןיא לַאַאז ם'נופ דנאה רעטכער רעד וצ רעמיצ ןעטייווצ ןופ ריהט יד
 ךובכל ןעבילקעגוצ ,טצוּפעגסױא ןיוש זיא טרָאד זַא ,ןהעז ןעק ןעמ ןוא ,ןעפָא
 ןעלעג א טימ ןעטָאשעב ןעטראד זיא לֵאּפ רעד : שדוק תבש ןעדנעמוקנָא םעד
 ,עקטעוורעס רעסייוו ַא טימ טקעדעג זיא רעכלעוו ,שיט ן'פיוא ,?עדמַאז
 ענרעבליז עדנעשטשילב דנאר רעצנַאג ַא גערב םייב טייז ןייא ןופ טהעטש
 םייב ,ןָא ןעביוא ,טייז ןעטייווצ ן'פיוא ,טביל עווָאנירעטס טימ רעטכייל
 יו ,איצומה רַאּפ תולח ייווצ ךוטדנַאה ןעסייוו רהָאלק א רעטנוא ןעגיל ,גערב
 טהעטש שיט ןעטימ ןיא ; רערעדנַא רעד ןעבענ ענייא ןַאלעגרעב עניילק ייווצ
 ,רעכעב-שודיק רעֶנרַעדְלֶאָג ַא ייברעד ,ןייוו ששלְפ ַא

 ג
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 רעטסנעפ יד ןופ ּפֶא טגָאלש ןוז רעדנעהעגרעפ רעד ןופ ןייש רעטיור ַא

 ,ןייו שאלפ רעד ףיױא ,שיט םענעבילקענוצ ן'פיוא רעטסנעפ יד ךרוד ןוא

 טעשטשילב סָאװ ,רעכעב םענעדלָאנ ן'פיוא ןוא רעטכייל ענרעבליז יד ףיוא

 ...ןוז רעדנעהענרעפ רעד ןופ ןעלהארטש עטיור יד ןיא טלעקניפ ןוא

 ןעמיולפ עטבָאקעג טימ ,סייווש טימ טקעמש סע ; סייה זיא בוטש ןיא

 ..שיפ עטלליפעגנ עטכָאקענ טימ ןוא רעיוז ןוא סיז ןיא

 -װַא עטלַא יד טביילב ,טעּפמיא ןַא טיס בוטש ןיא ךיז ןעסירעגניירַא

 עדנעשטשילב טימ ,םינּפ ןעדנעמַאלפ ַא טימ ךיק ןופ רהיט םייב ןהעטש עיטָאד

 ךיז ןענעוועב ייברעד ,לענש טמעהטָא ,טגערעגפיוא קרַאטש זיא יז ןעגיוא

 יד ןוא טסורב ענעלאמעננייא ,ערַאד יד ,סענישזורּפס ףיוא יו ,רהיא ייב

 -בָארַא רהיא ייב ךיז טָאה ּפָאק ן'םיוא לעכיט עטמולבעג יד .סעציילּפ ערַאד

 ןץ'רעטנוא ןופ ךיז טָאה רָאָאה עיורג ןעקָאל רעקיד ַא ןוא טייז ַא ףיוא טקורעג

 עטכער ס'עיטָאדוװא רעביא ןעננעה ןעבילבעג זיא ןוא טשטילגעגסיױרַא לעכיט

 ...לענניילש ַא יוװ ,קַאב

 ,ןעלטיג ףיוא עיטָאדװַא עטלַא יד טקוק ,רהיט םייב יױזַא גידנעהעטש ןוא

 ...טינ טרָאװ ןייק טדער ןוא ?ענש טמעהטַא ןוא טקוק ,ענדָאמ ױזַא טקוק

 רהיא טלַאפ ,עיטָאדװַא עטלַא יד ,ןהעטש ױזַא יז טהעזרעד עלעטיג זַא ןוא

 שטַאּפ א טוהט יז ןוא !ןעשנעב טכיל רַאפ רוכיש ,רוכיש זיא יז זַא ,ןייא

 ;ֿפוק ןעגיהורנוא ןַא טימ סיוא טיירש ןוא דנעה יד ןיא

 ...2 רוכיש טזיב ! סיוא טסהעז וד יו ,איטָאדװַא ,סע זיא סָאװ --

 טצפיז ,םעהטָא םעד ףעיט ּפִא טהיצ ,ּפָאק ן'טימ איטָאדװַא טלעקַאש

 םענעכַארבעג רהיא ןיא עמיטש רעטגעוועב ףעיט ַא טימ סױרַא טדעד ןוא

 : שידיא

 עקשטעּפַאק א ...! ןעינּפָאל לָאז ךיא ,רוכיש טינ ,ַאקשטיאַאיזָאכ ,ןיינ ---

 ...1 ןעינכָאדז לָאז ךיא ,ןעקנורטעג טינ

 ערהיא וצ וצ טלַאפ ,ןעלטיג וצ ףרָאװ ַא םיצולּפ ךיז יז טוהט ָאד ןוא

 טירט עכילטע ּפָא טערט ,טרעדנואוורעפ ,עלעטיג .ןעשוק יז ?יוװ ןוא דנעה

 .ןעגנערטש ַא טימ טגָאז ןוא ךוטרַאפ ז'רעטנוא דנעה יד טלַאהעב ,רעטניהַא

 : ןָאט

 ...| איטָאדװַא ,רוכיש טזיב וד --

 זַא ,רעדעיוו ךיז טרעווש ןוא ּפָאק ן'טיִמ איטָאדװַא רעדעיװ טלעקָאש



 סענעדעישרעפ ל10

 -װַא עטלַא יד ,לָאמ ןייא טימ ךיז יז טנייוואוצ ָאד ןוא ,רוכיש טינ זיא יז

 לעברַא םענעדנעווייל טימ טשיוװ ,ניד'תונמחר ױזַא ךיז טנייוואוצ ,איטָאד

 ןענידנעטעב ַא טיּמ ןעדייר וצ ןָא טביוה ןוא ןעגיוא עטלַא ערהיא דמעה ןופ

 ;לוק

 ...בָאה תונמחר וד ...ַאשוד עטונ ַא וד ,אקשובולָאנ ַאקשטעַאיזַאכ --

 ..ןלעמיה ןיא רענייא טָאג ,רענייד יא רעניימ ...לעמיה ןיא רענייא טָאג

 ,לוק ן'םיוא טנייוו ןוא ךיוה רעד ןיא רענניפ ַא טימ יז טזייוו ייברעד

 ןוא טרעדנואוורעפ רהעמ ץלַא ןָא יז טקוק ,עלעטיג ,טינ יז טהעטשרעפ

 ....יז ?ליוװ סָאװ ,רהיא טגערפ

 : ןייוועג טימ איטָאדװַא עטלַא יד טרעפטנע

 ,ןעלעקווַאח אקרושטָאד ןייד טָאחעג דלָאה לָאמ ַא וד ,אקשטעַאיזָאכ --
 בָאה תונמחר וד ...דלָאה רעטציא רהיא בָאה וד ..,עקלודָאה ענהעש ןיימ

 ...| ַאקשובולָאג ןהעש ַא ,אשוד עטונ ַא יז ,ןעלעקווַאח ןייד רעביא

 -רעוו יד ןעיטָאדווַא ןופ טרעה יז זַא ,ןערעטיצ וצ עלעטינ ןָא ָאד טביוה

 : סעכ טימ ןעיירש וצ רהיא ףיוא ןָא טביוה ןוא ,רעט

 טנייה ןיא סָאװ ...?רהיא ןעגעװ רעדעיו ! ַאיטָאדװַא ---

 -ו5 טינ ליו ךיא ןַא ,ךָאד טסייו וד ?סעייננ א ראֿפ דעדעיװ

 ןעטַאט רהיא ןוא ריס ייב .ןעמָאנ רחיא רימ טטנָאמרעד וד זַא ,ןעד

 טָאג רהיא ןעטיברעפ טָאה יז תעשב ,ןערהָאי א ראפ ךָאנ ןעברָאטשענ יז זיא

 ךיז טסייר לוק רעד) ...ץקש ס'קינזיצקַא םעד ףיוא עמאמ-עטַאט רהיא ןוא

 ןיא טצעי ףיז ןערעה סעכ ןעגידרעהירפ םעד טָאטשנָא ,רעביא רהיא ייב

 טעּפילב -- ,איטָאדװַא ,זָאל -- (ןעּפילכ וצ ןָא טביוה יז ; ןערהערט םהיא

 ייב ןָא טרהיר ןעמ זא ,טסייה סָאװ ,טינ טסחעטשרעפ וד -- ,טקיטשרעפ יז

 -רעמפ ךָאנ ,זָאל ,יֵא ...! טינ טסחעטשרעפ וד ,ןעדנואוו עשירפ ןעמַאמ ַא

 לָאז ,ונ -- ןיילא ךיז וצ יו ןיוש יז טדער -- !שדוק תבש םעד ןערעטש

 ןעמ זיא העבש ...ןעמ טסעגרעפ ,ןעמ טבָארגעב ...ןעברָאטשעג ןעטכוד

 -רעפ ,ונ ,ןעסירעג ךיוא ךָאד ןעמ טָאה העירק ןוא ןעסעזעג רחיא ךָאנ ךָאד

 תמא ןַא ףיוא טלָאװ יז זַא -- סיױרַא םיצולּפ יז טצכערק -- יוא ...ןעמ טסעג

 ...! ןערָאװעג ןערָאבעג טינ רעסעב רָאג טלָאװ יז זַא ,ןעברָאטשעג
 יד ךוטרַאפ ן'טימ טשיװ ,ןעוויוא םוצ ּפָאק םעד ּפִא טרחעק לעטינ ןוא

 -כַאנ רהיא ?עיפ יוזַא ,טַאהעג דלָאה יז ױזַא -- :ליטש טצכערק ןוא ןעניוא
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 רַאפ ?זנוא ףיוא טאהעג טינ תונמחר ןייק יז טָאה סָאװ רַאֿפ ...ןעבעגעג

 ..,3 סָאװ רַאפ ,ןָאהטענ סע יז טָאה סָאװ

 ףרָאו ַא ךיז יז טוהט ,טנייוו עלעטיג זַא ,טהעזרעד איטָאדװַא זַא ןוא

 טמהענ ןוא דנעה ערהיא וצ וצ טלַאפ ,ענימ רעגידנעטעב ַא טימ רהיא וצ

 .ןעשוק דלַאװעג טימ ייז

 עבשזולס ףיוא ריד ייב ךיא -- ,?חיפעג טימ יז טדער -- ,אקשטעאזָאּכ --

 ַאקטַאב יָאנדָאד ַא ןיֵאיזָאכ ןוא עניימ וד אקטַאמ איַאנדָאר ַא ..,רחָאי גיצנַאוצ

 רהיא ףיוא טסיופ ן'טימ טּפַאלק יז) ...! ָאו ,דלָאה ךייא ךיא ,ָאו ...רעניימ

 טָאג ,שקשטעַאיזָאכ -- (דלָאה טָאה יז יוװ ,ןעזייוו וצ םוא ,טסורב רענעסורט

 סעלעקווַאח יא ,סעלעקווַאח יא ,סניאשיזַאכ יא ,רענייד ,רעניימס :רענייא

 עלעקווַאח ! רענייא טָאג ,רענייא טָאג ; ס'ליסַאוו ּפָאּפ םעד יא ,סעשורדנַא

 ! רענייא טָאנ ,סאשורדנַא יא ,סָאקטַאב יא ; רענייא טָאג ; טגָאזעג ךיוא רימ

 עיִאנדָאר ,אקלודָאה ןיימ יז ...! ָאוו ,דלָאה יז ךיא ...ששוד עטונ ַא עלעקווַאח

 ! ַאקשטעאיזָאב ...אשוד עטוג ַא ַאשורדנַא יא .,,! עניימ ָאקטַאיטיד

 העוו יוזא רחיא טוחט סע :ןעדייר טינ רעטייוו יז טזָאל עלעטיג רעבָא

 םעד סױרַא טכייל ױזַא ךָאנ טדער עכלעוו ,איטָאדװַא עטלַא יד ןערעה וצ

 ןעבעגעגרעטנוא טָאה סָאװ ,ץקש םענעי ןופ ןעמָאנ םעד ,"ַאשורדנא , ןעמַאנ

 -נוא טכערב יז ...'דמש םהיא בעילוצ ךיז לָאז יז זַא ,ןעל'הוח רהיא ףושכ ַא

 | ; גָאטהעװ טימ ן'איטָאדװַא רעט

 געל ןוא רעמַאק ןייד ןיא העג ,רוכיש םינּפה טזיב ןד ,איטָאדװַא --

 -לעב רעד ...! העג ,דייר ע'רוכיש ענייד ןערעה טינ ?יװ ףיא ! ןעפָאלש ךיז

 שימ .ןעוויוא םעד ןענע'מתח'רעפ ףרַאד ךיא ,דָאב ןופ דלַאב טמוק תיבה

 ! טינ רימ

 סױרַא טמהענ ,טייברַא רעד וצ טעּפמיא ןַא טימ ךיז טּפַאכ עלעטיג ןוא

 -נעפ םייב ,ייברעד שיט ַא ףיוא םהיא טלעטש ,ךיוי ?עּפעט ַא ןעוויוא ןופ

 טלהיקענּפָא טינ לָאז סע זַא ,עשיס ַא טימ רעביא םהיא טקעד ןוא ,רעטס

 טלעטש ,ןעוויוא ןיא ןעליוק יד ענרעשטָאק ַא טימ יז טראשרעפ ןַאד ...ןערעוו

 םעד טלעטשרעפ ,רעסַאװ קַאיל םענרעּפוק םעד ,טנעלָאשט םעד ןיירַא ןיהַא

 ,רעסַאװ ןיא עטַאמש ַא ןייא יז טקנוט ןַאד ,"עקנילסַאז , א טימ ןעוויוא

 ןוא ,ןעוויוא ןופ ןעמיוק םעד טקוררעפ ,"עסנילפַאז , ן'פיוא ףױרַא טפרַאװ

 | .טע'מתח'רעפ ןיא ןעוויוא יד
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 םענעזָאלענּפָארַא ןַא טימ עלייוורעד טהעטש עיטָאדװַא עטלַא יד ןוא

 ןוא דמעה רהיא ןופ ?עברַא םענעדנעווייל ן'טימ ןעניוא יד טשיװ ,ּפָאק

 *! יִאמ עשזָאב ,יָאמ עשזָאב , : טעשטּפעש

 רהיא טשטעווקרעפ ,ץלַא טנייוו איטָאדװַא זַא ,טהעז עלעטיג זַא ןוא

 ,טצעי סייוו יז ןעד .ןענייוו רעדעיוװ ךיז טליוו רהיא ןוא ץרַאה סָאד רעדעיוװ

 טוהט רהיא ?ייוו רונ ,רוכיש זיא יז לייוו םינ ,טציא טנייוו איטָאדװַא זַא

 א ...רענעי ךָאנ טקנייב יז לייוו ,העוו טוהט ,רענעי ךָאנ ץרַאה סָאד העוו

 ןעגייא ןַא יז ,דלָאה סע טָאה ןעמ ;טינ סעװָאטַאק ןייק זיא עקלַאװָאדַאה

 ! עלעטיג ,יז יו ,םירוסי עכלעזַא טינ איטָאדװַא טעדייל סיוועג !...  דניק-

 ; בייוו ס'ןדמל םעד עלעמעז 'ר ,עמַאמ ס'רענעי ,לידבחק ,טינ זיא איטָאדװַא

 יז טָאה העירק ןייק ,ןעטילעג טינ רענעי ןופ יז טָאה הּפרח עכילקערש יד

 ךיז טָאה ןַאמ סאיטָאדװַא ...ןעסעזעג טינ יז זיא העבש ןייק ,ןעסירעג טינ

 פידבהל ,עלעמעז רהיא יו ,השוב רַאּפ ןעשנעמ ןופ ןעטלַאהעב טפרַאדעב טינ
 טינ ךיוא ןַאמ ס'איטָאדװַא ייב זיא ברָאה ַא ןוא ....! תולדבה לָאמ ןהעצ

 ...ןעלעמעז רהיא ייב יו ,םירוסי עסיורג ןופ סעציילּפ יד ףיוא ןעסקאוועגסיוא

 ? ךיא טכארט סָאװ ןעגעוו -- ּפַאכ א עלעטיג םיצולּפ ךיז טוהט -- ,ךֵא,

 ךיז טלעיּפש ןטש רעד ! ןעשנעב-טכיל רַאפ חומ ןיא טצעי רימ טכירק סָאװ

 ...! היוג יד טקישענרעטנוא טָאה ...שדוק תבש םעד ןערעטשרעפ ליוװ ..,ןיוש

 ןטש םעד רָאט יז : ךיז ףיוא זייב טרעוו ,גיהורנוא טרעוו עלעטיג ןוא
 הבשחמ ןַייק ...ץרַאה רהיא ןעכַאמ ךייוו טינ רָאט יז ; ןערעה טינ טצעי

 טנעידרעפ ענעי !!!ןיינ ,ןענייו טינ ; רענעי ןענעוו ןעבָאה טינ יז רַאֵט
 טָאה יז ...! תבש ןעטרעטשרעפ ַא ןעבָאה רהיא בעילוצ לָאז ןעמ זַא ,טינ

 ,רעמַאק רהיא ןיא ןהעגסױרַא לָאז יז ,ן'איטָאדװַא ןעגָאז וצ רעדעיוו העדב ןיוש

 -רעד וצ ןעמָאנ ס'רענעי ןעיימס טינ ,ןענייוו וצ ָאד ןעיימס טינ לָאז יז זַא

 ן'רַאפ טייצ רעזעיד ןיא םיצולּפ ןָא רהיא טּפַאכ איטָאדװַא טשרע -- ,ןענהָאמ

 ,ןעלעטיג ,רהיא ייב ךיז טוהט סע סָאװ ,ןהעזעג טלָאװ יז יו ,טַארוקַא ,םערָא
 טּפעלש ,ןעגיוא עדנעטעב טימ רהיא ףיוא טקוק ,ןעצרַאה ןיא ןוא חומ ןיא

 ס'ַאשורדנַא ,קינזיצקַא םוצ סױרַא טקוק סָאוװ ,ייברעד רעטסנעפ םוצ יז
 ַא טימ רונ ףיוה סעלעמעז 'ר ןופ טלייהטענבא זיא רעכלעוו ,ףיוה סרעטָאפ
 ...! העז רונ וד ,קוק רונ וד ,אקשטעַאיזָאכ : טעשטּפעש ןוא ,ןעקרַאּפ ןעגירדעיג
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 זַא ,עלעטיג טלהיפ ,רעטסנעפ םוצ וצ יז טּפעלש איטָאדװַא זַא ןוא

 ןעמונעג דניצַא ךיז טָאה ןטש רעד זַא ,ןעקוק טינ ןיהַא דניצַא יז ףרַאד סעּפע

 ...ךָאֹד ןוא ,ארומ ַא ,רהיא ןיא ךיז טקעוװרע טייקגיהורנוא ןַא ןעלעיּפש

 ;רעטסנעפ ן'כרוד ןָאהט קוק א ,ןיילַא ךיז סעיכהל וצ ףיוא יו ,רהיא ךיז טליוו

 םייב ָאטינ ךָאד זיא ענעי .,,? ןעמעוו ,איטָאדװַא ןעזייוו רהיא ליוו סָאװ

 זיא השעמ רעד ךָאנ דלַאב ...רעכיז יז סייוו סָאד ...בוטש ןיא קינזיצקַא

 ,..| טדָאטש רעדנַא ןַא ןיא ץענרע ץקש רהיא טימ ןערהָאפעגקעװַא ךָאד ענעי

 ןעגיוא עגיהורנוא טימ ןוא ,ןעלעטינ ייב ,ץרַאה סָאד רהיא ייב טרעטיצ סע

 | ,..רעטסנעפ ן'ברוד קוק ַא יז טוהט

 עגנוי ַא טהעטש ןעקרַאּפ ןעבענ ףיוה ן'פיוא קינזיצקַא םייב טהעז יז ןוא

 עטלַא יד ...רעטסנעפ רהיא ףיוא טקוק ןוא רעדיילק עסייוו ןיא רעמיצנעיורפ

 רעד ןיא ןעניוא עטרעשאקעגסיוא ,עטיור ערהיא טימ ןייא ףיז טקוק עלעטינ

 טוהט יז זַא ,ןעצרַאה ןיא ּפַאלק א רהיא טוהט סע ןוא רעמיצנעיורפ רעגנוי

 טימ ןֶא ךיז טּפַאכ ןוא רעדינַא טינ רעיש טלַאפ ,סיפ יד ףיוא לעקָאש ַא ךיז

 -טולב ןייק ,עלעטיג עטלַא יד ,ךיילב זיא יז ...דנַאװ ןַא דנעה עדנערעטיצ

 ; םינּפ ןעטעשטרָאקוצ ןעקנישטניילק רהיא ףיוא ןעבילברעפ טינ זיא ןעּפָארט

 יורפ רעגנוי רעד ףיוא טלעטשעגנָא ןענייז סָאװ ,ןעגיוא עטיור ערהיא ןיא ןוא

 עפרַאש ןערעטיצ ןוא ןעלטניּפ ,ןעקרַאּפ םייב טרָאד רעדיילק עסייוו ןיא

 ...ךאלעזעלגנ

 יפעוו ,לוק ַא רהיא ןיא גינייוועניא טיירש -- "! על'הוח ,יז זיא סָאד,-

 -לעוװ ,רעטכָאט ענעטלַאשרעפ יד ,על'הוח , -- ; חומ םעד רהיא טסיירוצ רעכ

 "! העש עניד'ךשוח ,עניד'לזמ-מילש ַא ןיא ןערָאבעג זיא עכ

 יז ,ןעקוק טינ רענעי ףיוא ףרַאד יז ;ּפָאק םעד ןערהעקּפָא ליוז יז ןוא

 ,יז טקוק ךָאד ןוא ,רענעי ףיוא ןעקוק וצ העוו רהיא טוהט סע ..טינ רָאט

 טרעמַאלק ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ טרעטיצ ןוא ןעניוא ענרעזעלנ טימ טקוק

 יד ןעסיירּפָא טינ ןעק יז .ןעלַאפ וצ טינ םוא ,דנַאװ ןָא דנעה יד טימ ךיז
 ...וצרעד טינ חכ ןייק טָאה יז זַא ,טלהיפ יז ,םינּפ ס'רענעי ןופ ןעניוא

 טימ ףיוה ס'קינזיצקַא ןופ ןעקרַאּפ םייב ץלַא טחעטש יורפ עגנוי יד ןוא

 ;עלעטיג עטלַא יד טהעטש סע ןעכלעוו ןעבענ ,רעטסנעפ ן'פיוא ןעניוא יד
 ,ןָאהטעגנָא זיא יז עכלעוו ןיא ,רעדיילק יד יו ,סייוו זיא םינּפ רעגנוי רהיא
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 ...שינעקנעב ַאזַא טימ גירעיורט יוזַא ןעקוק ןעניוא עצרַאװש עסיורג ערהיא ןוא

 יא ,סעלעטיג יא ,ןעגיוא סנעדייב ערעייז ןעמַאזצ ךיז ןעפערט טָא ןוא

 ענעי ..םיוטש ןייא ןופ יו ,לעסיירט א עדייב ךיז ןעוהט ייז ,"סרענעי,

 עסייוו ַא סױרַא טמהענ ענעי יװ ,טהעז עלעטינ ןוא ,ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל

 ...ןעניוא יד רהיא טימ טשיװ ןוא ענעשעק ןופ ?עכיט

 טנייוו יז .,,לבלובמ טרעוװ יז ,טשימוצ עלעטיג טרעוו ,סע גידנעהעז ןוא

 ,...1 הטרח טינ סע זיא וצ ? יז שנייוו סָאװ { רָאנ

 ַא המשנ רהיא ןיא ףיוא טיירש "! רעגיצרַאה וינעטָאג ,םלוע ?לש ונוברק

 טביוה ּפָאק ן'םיוא פונק ן'רעטנוא זַא ,טלהיפ יז ןוא ,עמיטש ענעטלאהעברעפ

 - ...ןענערב וצ ןָא רהיא

 ...טקנוּפ ןייא ףיוא ,רוניפ ס'רענעי ףיוא קילב רהיא טלאפ םיצולּפ ָאד ןוא

 ,רעטסניפ רחיא טרעוװ ןעניוא יד ןיא .,,! רזממ ַא דלַאב ,טָאג רעגימעראברעד

 ,רזממ א, ...סיפ ערהיא רעטנוא ךיז טגעיוו זיוה עצנַאג יד ,טהערד ּפָאק ןיא

 ייב ךיז ןעקַאה סיפ יד ...ןערעיוא ערהיא ןיא טגנילק ןוא טכליה "! רזממ ַא

 ,..רעטנוא יז טּפַאכ איטָאדװַא ...טלַאפ ןוא טצכערק יז ,רעטנוא רהיא

 ,ףיילב ,ךיז טצעז יז זַא ןוא ,?הוטש ש וצ וצ יז טרהיפ איטָאדװַא ןוא

 ;לוק ןיא ןערהערט טימ ןעדייר וצ איטָאדװַא ןָא טביוה ,טדיוט רעד יו

 ַא וד ,אקשטעַאיזַָאכ ...טנייוועג ךיוא יז ,ןהעזעג וד ,ַאקשטעַאיזָאכ --

 ףרַאד ..,טנייה ןעמוקעג יז ...ןעלעקוװַאח ףיוא בָאה תונמחר וד ...ַאשוד עטונ

 רעייז ,שיטסַאנ ןופ טרעהעג זַא ,ףיא .,.ןעמוקענ ַאשורױנַא ןוא ...ןעידָאר

 -אנעינ אקטאיטיד ןיימ ןהעז קעװַא דלאב ךיא ,ָאד ַאקשובולָאג זַא ,עקרַאכוק

 ןוא ,ויונדָאר ויָאווס וקמַאמ קַאק ,טשוקעג או ,טשוקעג ךיס יז ...עיִאנדאילג

 יז :טגָאז רימ יז ןוא "? ַאילוטַאט קַאק ,ַאילומַאמ קַאק , : טגערפ ךימ יז

 יז -- אקשובולַאג ,אינַאינ ,ךַא ..,ןעברַאטש יז ארומ יז ,ןעידָאר ןעמוקעג

 { פיו ךיא ױזַא ..,?יוו ךיא יוזַא .,,ליוו ךיא ַאקשומַאמ ןהעז ךיא -- טגָאז רימ

 ,ַאינאינ : טנייוו ָאד ַאקשובולָאג ןוא ...! ןהעז ןוא טלָאװ ךיא ןעברַאטש ! ַָאו

 ,סַאשורדַא יא : רענייט ךָאד טָאג ...? ומעשטָאּפ ,ָאטע ומעשטָאּפ ,אינַאינ ,ךא

 ,אקרושטָאד ,שטַאלּפ עינ :גָאז ךיא ןוא !רענייא ךָאד טָאג ,סעילוטַאט יא

 ...ַאשוד עטוג ַא ,דלָאה ךיד יז ,ןעלעמַאמ ןהעז וד ! ןייוו טינ וד --- שטַאלּפ עינ

 ..."! אקשובולַאנ ךא ,ַאקשטעַאיזָאכ ,ךא ...ןענייוו ןעלעמַאמ וצ ןהעג ךיא

 .יז טשוק ןוא טרעמָאי ,דנַאה ס'עלעטיג וצ וצ טלַאפ ַאיטָאדװַא ןוא
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 ...קנארק אקשובולָאג יד -- ?היפעג טימ יז טרעפטנע -- ַאקשטעאיזַאכ --

 טעשטּפעש ןוא דנעה יד רהיא ןופ טסייר ,רהיא ןענעג ךיז טרהעוו עלעטיג

 : עמיטש רעדנערעטיצ ַא טימ

 ,טינ עשטומ ,גייוש ,ךיד טעב ךיא ! זָאל ,איטָאדװַא ,זָאל --

 ןוא ?עברַא םוצ םינּפ םעד וצ טקירד ,רהיא ןופ ּפֶָא טערט עיטָאדװַא

 ,טעּפילב

 ּפָאק ן'רעביא דנעה יד טכערב עלעטיג ...ןעגייווש רערעווש רעצרוק ַא

 ,..טכערק ןוא

 ..ץאיטָאדװא עלעטיג ןָא טקוק םיצולּפ ןוא

 ןעלקייק ןערהערט ןוא טקיטשרעפ ,ליטש יז טגערפ -- ,איטָאדװַא --

 יױזַא יז זיא םורָאװ ,איטָאדװַא -- :ןעקַאב עטשטיינקוצ ערהיא רעביא ךיז

 ? קנַארק זיא יז זַא ,טנָאזעג טינ ריד יז טָאה ? ךיילב

 : טעּפמיא ןַא טימ רהיא ןערעפטנע וצ ּפַאכ ַא ךיז טוהט איטָאדוװַא

 -?ןמַאמ דלָאה יז ..,ןעהעז יז ליוו אקלומַאמ ....טעיאנ אקשובולָאנ ייב אשוד יד

 יז ,ןעברַאטש יז ,ארומ עלעקווַאח ,אקשטעאיזָאכ ..! דלָאה ָאוו ,ָאו ,אק

 ...! ןעידָאר

 יז ,?הוטש ן'פיוא עלעטיגנ ןעמאזוצ ךיז טעשטרָאק ,סע גידנערעה ןוא

 ךיא ...ןערעה טינ רחעמ לי ךיא ,גונעג -- ,יז טיירש -- גונעג -- ...טרעדיוש

 ,םלוע ?ש ונובר ...! טינ ?יוו ךיא ,טינ ליוו ךיא ....ןעסיוו טינ רחיא ןופ ליוו

 זא ,טסייוו וד -- טעבעג ןעמורפ טימ יז טעצּפעש -- ץרַאה ןיימ קרַאטש ,יוא

 םעד וצ טינ טצעי זָאל ..,.עמַאמ עבילקילגנוא ןַא ,יורפ עכאווש א רונ ןיב ךיא

 ...} הטילש ס'ןטש

 יד טנעקרעד עלעטיג ,טירט זיוה:רחיפ ןיא ףךיז ןערעהרעד ָאד ןוא

 ןופ ףיוא טגנירּפש ,ןעקָארשוצ סיוא יז טיירש -- *! טהעג עלעמעז, ..,טירט

 ; ן'איטָאדװַא וצ ךיז טעדנעוו ןוא ?הוטש

 רענייצ יד ןעשיווצ סיוא יז טדער -- ?יטש ןייז לָאז ,איטָאדװַא ,ַאש --

 ןעמָאנ רחיא זא ,טסייוו וד ,אש -- :ריט ן'םיוא גיהורנוא םוא ךיז קוק ןוא

 ןייד ןיא רעטציא ןיירא העג ,ַאש ...! ןערעוו טנַאמרעד טינ םהיא ראפ ראט

 ,..1 טסרעה וד ,טרָאד זיא יז זַא ,ןעסיוו טינ רָאט רע ....רעמַאק

 יד ,סקניל רעמאק א ףיוא ן/איטָאדוװַא דנַאח ן'טימ טזייוו עלעטיג ןוא
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 ,רעמַאק רהיא ןיא ןיירא טהעג ןוא ןעמאזוצ ךיז טעשטרָאק איטָאדוװא עטלַא

 ..גנַאג ןיא יז טעצּפעש "! יִאמ עשזָאב ,יִאמ עשזָאב ,

 סעּפע טכוז ,ענימ עגיהור ַא ןעמהענוצנָא ךיז טקרַאטש ןיילא עלעטיג ןוא

 ...ןעקרעמעב טשינ רָאג לָאז רעטלַא רהיא ידכב ,ךיק ןיא ןָאהט וצ

.2 

 "יוהעגנייא ,רעטיירב ַא -- ןיירַא טמוק עלעמעז ןוא ,ךיז טנעפע ריט יד

 רעסייוו רעגנַאל ַא טימ ,ןַאמ רעקרַאטש לָאמַא גיטנעק ,רעקניטלַא רעטרעק

 טימ ,ךאלעגניר ןיא תואּפ עטלעזיורקעג עגנַאל טימ ,לעטרַאנ ן'זיב דרָאב

 ,לעמיירטש ַא ןיא ןוא ךאלרינש טימ קָארּפָאלש א ןיא ,ןעגיוא עניטכיזצרוק

 טקוק ,עילָאװַאּפ ןײרַא טערט רע ,לעקימולק ַא רע טנָארט עוװכַאּפ ן'רעטנוא

 -יורט גנַאג ןיא ןוא ךיז ראפ ןעגיוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ טגנערטשעגנא

 .ּפָאק רעסייוזעענש רעד םהיא ייב ךיז טלעס

 ,"ןעשנעב טכיל טייצ דלַאב ןיוש, .?עקימולק םעד ןעלעטינ ּפָא טיג רע

 רעד יו ,"רעסַאוװ-לעגענ, ןעסיגוצּפָא םוא ,לעגירק ַא טמהענ ןא ,רע טנָאז

 ...דָאב ן'כָאנ םהיא ייב זיא גהנמ

 ,גאטיירפ עלַא יו ,טצעי ךיוא םהיא עלעטיג טגָאז --- .ריד האופר וצ ---

 ,םלוע לש ונובר, : ץרַאה רהיא טצכערק םעד תעב ןוא ,ץחרמ ןופ טמוק רע זא

 | *! ןעגעוו ןעמָאנ ןייד ראפ ...ןעסיוו טינ רע לָאז תבש רעביא שטָאכ

 ונובר םעד ייב יוזא ךיז טעב ץרַאה רהיא זא ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 -העוו"וצ רהיא טימ ךיז טלעיּפש ןוא טכַאל ,גרטקמ ןטש רעד טכַאל ,םלוע לש

 יז יװ ױזַא ,"ענעי, ןעגיוא ערהיא ראפ קעווא טלעטש רע .ץרַאה רעטנָאט

 טימ ,עגירעיורט ַא ,עכיילב ַא ,ןעקרַאּפ םייב טרָאד טשרע טא ןענַאטשעג זיא

 המשנ רהיא ןופ עלעקניוו ןעטייוו ַא ןיא ןיירא טכירק ,ןעגיוא יד וצ לעכיט רעד

 ,קנַארק זיא יז, : לוק ןעדנערהיר ,ןעכייוו אזא טימ ןעטרָאד ןופ טעצּפעש ןוא

 "...1 ךאבענ ,טנייוועג טָאה יז ....קנארק טוט

 ,םלוע לש ונובר, ...םעד ןופ רהיא טשימ חומ ןיא ,טרעדיוש עלעטיג

 .תובשחמ יד ןיא ךיז יז טעב "! תוחוכ

 זיא רע זא ,דָאב ןיא טרעהעג טשרע בָאה ךיא ,קנארק זיא בר רעזנוא --

 טימ ןערָאװעג גיטרעפ זיא רע זא ,עלעמעז םיצולּפ ָאד טכאמ -- קנארק ןכוסמ
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 ןיוש ןיב ךיא -- טשיוװענבָא ךיז טָאה ןוא "רעסאו לעגענ , ןעסינבָא םעד

 טצפיז ,עלייוו ַא טגייווש רע) ...טייז ....גנַאל ןיוש ,ןעוועג טינ םהיא ייב גנַאל

 זא ,ןייז הלוח רקבמ םהיא ןעגרָאמ ףראד ןעמ : (רע טגָאז ןאד ןוא ּפִא ךיז

 ןוא ןָאט ןעליטש א ןיא רע טלעמאטש -- טייז ....טייז זא ,ןעניימ רע ןעק ,טינ

 -נוא ןופ ןתוחמ רעד ...רעד ...רעד ןערָאװענ ןיב ךיא טייז -- רעטיב טלעכיימש

 "יא ןעמורפ ַא טימ ןעדער וצ ןָא טינ רימ טהעטש ,קינזיצקַא םעד ןכש רעז

 ַא טרהירעגנָא טלָאװ רע יו יוזא ,רע טעצכערק -- ! יוא ,יוא ,יוא ....! ןעד

 לבקמ שרדמה תיב ןיא ןהעג ןוא ןָאהטנָא ךיז ףראד ןעמ -- ,דנואוו ןעשירפ

 ..ו ןייז תבש

 ןיא ,ּפָאק ן'טימ גירנעלסיורט ןוא טרעקיוהעגנייא ,סיורא טהעגנ רע ןוא

 ....עטָאּפַאק רעניד'תבש ןייז טימ רעמלא-רעדיילק רעד טהעטש סע ואוו ,לַאַאז

 ַא ןופ טלעגנירעגמורא יװ ,ךיז טלהיפ ,ךיק ןיא ןהעטש טביילב עלעטיג

 -עג טָאה עלעמעז רהיא סָאװ ,טוג טרעהעג טינ טָאה יז .ןאמוט ןעטכירעג

 רונ .דנַאװ רעקיד א רעטנוא ןופ יו ,ןעגנולקעג רהיא טָאה לוק ןייז .טגָאז

 םעד ןכש רעזנוא ןופ ןתוחמ רעד, : טרעהעג יז טָאה ענייז רעטרעוו עטצעל יר

 טייז ...ןעפָארטעג טינ ךָאנ סע טָאה לָאמנייק 4 סע זיא סָאװ ...."קינזיצקא

 טָאה ,ןעמָאנ ם'קינזיצקא םעד טנָאמרעד טינ לָאמנייק רע טָאה "טייצ ענעיה

 ? ָאד זיא "ענעי , זא ,טסואוורעד ךיז רשפא רע

 רעזעיד ןיא יז טרעה---?ןעשנעב טכיל טינ וטסהעג סָאװ רַאפ ,עלעטיג ---

 ,ןעטייוו ןופ יו ,ןערעיוא ערהיא ןיא טגנילק סָאװ ,לַאַאז ןופ עמיטש ןייז טייצ

 .סַאנ ןופ

 ...? ןעשנעב טכיל -- ףָאלש ןופ יוװ ,ּפַאכ א ךיז יז טוהט -- ?ַאה --

 טאה יז ? יז טהעטש סָאװ -- דנעה יד ןיא שטַאּפ א יז טוהט -- ךאלעמַאמ

 ,..."ןטש רעד ...ןטש רעד , ...! ןעשנעב טביל ףראד ןעמ זא ,ןעסעגרעפ םינּפה

 ףיוא טהעטש סָאװ ,רעסַאו רעמע םוצ םָאטּפאר וצ טפיול ןוא ,יז טעצּפעש --

 ..,םינּפ םעד ,דנעה יד ןעשַאו לענש ךיז טמהענ ןוא ,עלעקניוו ַא ןיא ?הוטש ַא

 םינּפ םעד שענעלייא ןיא גידנעשיוו ,יז טכארט ,"תורז תובשחמ ענייק,

 ..} ןעלעיּפשרעפ טינ טלעוו ענעי שטָאכ -- ךוטדנַאה א טימ

 * * א

 "יא ןַא ,לאאז ןיא טעּפמיא ןַא טימ ןיירַא יז טפיול םורא עלייוו ַא ןיא
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 -רַאפ םענירג ַא טימ ?עדיילק רענענירטסויל ,רעטמולבעג א ןיא ענענַאטעגרעב

 ,ּפונק ןענידרעהירפ םעד טָאטשנָא ,ּפָאק ן'פיוא קיפיצ ַא טימ ןוא ךוט

 -ֵנָא ןיא רע ,להוש ןיא ןהעגקעווַא םייב ןיוש טלַאה עלעמעז רעטלַא רעד

 -רַאג םענעדיז ןעטיירב א טימ ,עצעּפוז רענעסעלטא רעצראוושַא ןיא ןָאהטעג

 רעד .ּפָאק ןעסייוו ןייז ףיוא לעטיה רעגיצנַאלג רענעטעמַאס ַא ןיא ןוא ?עט

 ןייז ןופ רענלָאק ן'רעביא טנעלעגרעבירא זיא דמעה ןייז ןופ ןענַארק רעסייוו

 ,עצעּפוז

 ,דרָאב רעטיירב רעסייוו ןייז טימ סיוא רע טקוק ,יוזא ןָאהטעגנָא ןוא

 ,ךראירטַאּפ רעשילביב ַא יוװ ,לעטרַאג ן'זיב םהיא ייב טכיירג סָאװ

 גידנעקוק רע טגָאז -- 3 טעדוראמראפ טרָאד טנייה ךיז וטסָאה סָאװ --

 ָאט טינ ןיוש ןעמ טעװ דלאב -- ןעגיוא עניטכיזצרוק ענייז טימ רהיא ףיוא

 ! רעיימ ןייק ןעדניצנָא ןער

 רהעמ ךילטנעגייא ןערעפטנערעפ ףיז ?יוװ יז ,ןרעפטנע טעּפע ?יוװ יז

 טגידניז ,טגידניז יז זַא ,טלהיפ יז ןעד ...ןעלעמעז ,םהיא ראפ יוװ ,טָאג רַאפ

 רעד ןיא טכיל ןעשנעב טינ םעד טימ רונ טינ ,םלוע לש ונובר ן'ראפ רעווש

 ןעגידניז רהיא טימ ןוא "תורז תובשחמ , ערהיא טימ רהעמ ךָאנ רונ ,טייצ

 טימ ןעליוו םענעגייא רהיא ןענעגנ ןעמונרעפ רעטציא ןענייז עכלעוו ,ןעצרַאה

 ןוא רחיא ,עדמערפ א רחיא זיא עכלעוו ! ןערעלק טינ רָאט יז עכלעוו ,רענייא

 ...תומ תאנש ןעסַאה ,ןעבָאה דנייפ ףרַאד יז עכלעוו ; ?ארשי ללכ ןעצנאג םעד

 ,םלוע לש ונובר רעד ,רע ..,? ץורית א ראפ סָאװ ,ןעגָאז יז ןעק סָאװ רעבָא

 -בִא ךיז טָאה יז זא ....ןעצרַאה ןיא רהיא ייב ךיז טוהט סָאװ ,ץלַא ךָאד טהעז

 טלעפייווצרעפ טצכערק יז ןוא ..הטילש עצראוש ס'ןטש םעד ןעבעגעג

 ,טינ ןעק ךיא זַא .יוא ! רימ זיא גָאטהעוװ ַא ,טינ ןעק ךיא זַא --- : לוק ן'פיוא

 ...! רימ זיא רעטסניפ

 -רעפ ןָא יז רע טקוק ,רעטרעוו עזעיד ןעיירשסיוא יז טרעה עלעמעז זַא ןוא

 ; טגערפ ןוא טרעדנואוו

 ?לעטיג ,טינ וטסנעק סָאװ --

 רעטכייל ענרעבליז יד ןיא טכיל עווָאנירעטס יד ןָא טדניצ ,טגייווש יז

 .ןעגיוא עטרעשַאקעגסיוא עטיור ערהיא טימ טלעטניּפ ןוא

 בלַאה טרַאװ ןוא ,לאאז ןופ לעווש ן'פםיוא ּפֶא ךיז טלעטש ,סיורא טהעג רע

 "ביזצרוק ענייז ןיא קורדסיוא ןעטננערטשעגנָא ןַא טימ רהיא וצ טרהעקעגמוא
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 ןופ רעפטנע ןַא ףיוא טראווענ ץלַא ךָאנ טלָאװ רע יו טארוקא ,ןעניוא עניט

 ? טינ יז ןעק סָאװ : עגארפ ןייז ףיוא רהיא

 סייוו ,לעווש ן'םיוא רעטניהַא ןעטרָאד טהעטש רע זא ,סייוו עלעטיג

 ןעשנעב טכיפ תעב גאטיירפ ןעדעי ,ןעטרָאד טחעטש רע םוראוו ,ךיוא

 וצ םוא ,להוש ןיא גידנעהעג ,הזוזמ רעד ןעבענ ,ןעטרָאד ּפִא ךיז רע טלעטש

 עדנענערב יד םורא סמערָא ערהיא טימ רהיפ ַא טוהט יז ...הכרב רהיא ןערעה

 םוצ ןעקירדוצ ןוא ןעמהענמורא עֶלַא ייז ןעלעוו טלָאװ יז יו ,טארוקַא ,טכיל

 רעטגעוועב א טימ טגָאז ןוא דנעה עדייב טימ ןעניוא יד טלעטשרעפ ,ןעצרַאה

 : ןערהערט עטקיטשרעפ ךיז ןעלהיפ סע סעכלעוו ןיא ,עמיטש

 סילרהל ונווצו ויתוצמב ונשדק רשא םלועה ךלמ וניחלא 'ה התא ךורב --

 ...תבש לש רנ

 "יג ףיוא םעד תעב ךיז טרעדנואוו ןוא עלעמעז טרעפטנע -- ! ןמא --

 ....ןענייוו ליוװ יז זא ,םהיא ךיז טכאד סעּפע ? סע זיא סָאװ ...עמיטש ס'עלעט

 ןוא טעּפש ןיוש טרעוו סע ...רהיא ייב ןעגערפ וצ טינ טייצ ןייק רעבָא טָאה רע

 טוהט ,הזוזמ רעד ןָא דנַאה ן'טימ ןֶא ךיז טרהיר רע ! ןעפיול ?הוש ןיא זומ רע

 .ּפָאק ן'טימ גידנעלסיורט ,טרעקיוהעגנייא ,בוטש ןופ סיורא טהעג ןוא שוק ַא

 טכיל טגירנעעג טינ ןעצנאג ןיא ךָאנ עלעטינ טָאה ,סיורא טהעג רע זַא ןא
 ,...ןוצר יחי, םעד רעטציא טגָאז יז } ןעשנעב

 טרעטיצ ...טכיל יד ןופ םיכאלמ עזייב ,טכיל יד וצ םיכאלמ עטוג --

 רהיא טלאפ "םיכאלט עזייב , סיוװַא טדער יז יו ןוא ,לאַאז ן'רעביא לוק רחיא

 -ניואוװעג יּפ לע רעטייוו ןענָאז ןעּפיל ערהיא ןעוו ןוא ,גרטקמ ןטש רעד ןייא

 -לעז רעד ןיא ןערָאבעג טרעוו ,חניחת ס'םיביוט תב הרש ןופ רעטרעוו יד טייה
 ! רימ ףלעה ,םלוע לש ונובר , : הניחת ענעגייא ןַא ןעצראה רהיא ןיא טייצ רעב

 ןייד דובכל ןענערב סָאװ ,טכיל יד ןופ ,ךאלמ ןעזייב םעד ,ןטש םעד ביירטרעפ

 | "...תבש ןענילייח
 רעד לייוו יצ ,ןעפלעה טינ רהיא ?יוו םלוע לש ונובר רעד ?ייוו יצ ,רעבָא

 רחיא ןופ טערט ןטש רעד --- םלוע לש ונובר ן'רַאפ רעקרַאטש רשפא זיא ןטש
 םהיא יז טלחיפ ,הניחת ענעגייא רהיא טגָאז ץרַאה רהיא זא ,טצעי ...ּפֶא טינ

 . תונצפ עגיד סיעכחל וצ ,עזייב ענייז רעקרַאטש ךָאנ טלהיפ ,רעקרַאטש ךָאנ

 ,יז יװ ,ןעגיוא עטקעדעגוצ ערהיא ראפ טלַאטשעג סעל'הוח קעווא טלעטש רע
 רהיא רָאלק דניצא ,ךיז טכאד ,טרעה עלעטיג ןוא ,טכיל טשנעב ,על'חוח
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 ס'קינזיצקא ןופ .ןַאקרַאּפ םעד ןעגיוא ערהיא ראפ ןטש רעד טגנערב ןַאד ...הכרב

 זא ,םינמס יד טימ ,רוגיפ רעכילקערש רהיא טימ ,יז ןאקראּפ ןעבענ ןוא ,ףיוה

 .ַא ףיוא תוחכ ןהֶא טלַאפ ןוא טצכערק עלעטיג ןוא .,.רעטומ דלַאב טרעוו יז

 ....טביל עדנענערב יד טימ שיט ןעטיירגעג ןעבענ ?הוטש
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 ךיז ןעטײרּפשוצ סנעטָאש עצרַאװש  ,ןוז יד טהענרעפ ןעסיורד ןיא

 טרעוו סע רעלעקנוד סָאװ ןוא ..,רעלעקנוד ןוא רעלעקנוד טרעוו סע ...םורַא

 רעכילהערפ ץלַא ,זיוה ןיא ןעלעמעז 'ר ייב טרעוו רעגיטכיל ץְלַא ,ןעסיורד ןיא

 -רָאלק םעד ףיוא רעטכייל ענרעבליז יד ןיא טכיל עווָאנירעטס יד ןענערב

 | | ...שיט ןעטיירגנענ ןעסייוו

 ןוא טכַארט ןוא טציז ,להוטש ן'פיוא שיט םייב ץְלַא טציז עלעטיג ןוא

 ..,טכַארט יז םורָאװ ,ךיז טעשטומ

 ןוא טכארט ןוא טציז ,להוטש ן'פיוא שיט םייב ץלַא טציז עלעטיג ןוא

 | ..,טכארט יז םוראוו ,ךיז טעשטומ

 ןעטנהעצ םוצ ,ןעטפניּפ םוצ יז טכארט -- עלעבייט עליטש ַא ןעוועג ,

 טסַאפעג ,טשנעבעג ,ךיז ןעשאוועג ..,רעטכָאט עשידיא עמורפ ַאזַא -- לָאמ

 -רזנ ןערעטסניפ אזא ןעטכיר טנעקעג רהיא ףיוא ךיז טָאה רעװ ....םיתונעת

 ,"ןע'לסּפ-ףיירט, יד ,ךאלכיב עגיטנייה טנעייל ?עדיימ ַא ,טגָאז ןעמ ? ןיד

 טָאה יז ...טנעיילעג טינ סע ךָאד טָאה רעבָא יז ...געוו ןופ בָארַא יז טהעג

 עשידיא ע'תמא ןַא ןעוועג ךָאד זיא יז ...ןענעייל טנעקעג טינ רָאג ךָאד

 ... יו טנייה ,רעטכָאט

 ,...ףושכ א ןָאהטעגנָא רהיא טָאה ץקש רעד ,, -- יז טעצּפעש "ףושכ ַא,

 1 טלעוו ענעי ןוא טלעוו יד ,ןערָאלרעפ ,ןערָאלרעּפ

 לוליח ַא ךָאד זיא סָאד -- ּפַאכ ַא ָאד ךיז יז טוהט -- ! םלוע 5ש ונובר ---

 .+! ןערעוו עגושמ לעװ ךיא ....תבש

 ערעטסניפ ס'ןטש םעד ןייז רבוג זומ יז ;טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש יז

 ןיא טרָאװ-חרות א ןעמהענ טעוװ יז ..,ןעטכארט טינ רהעמ טעוװ יז ...הטיפש

 ....ארומ ןטש רעד טָאה הרות ןופ טרָאװ עגילייה סָאד ראפ ...,ליומ

 ַא ןיא ייברעד ָאד טהעטש סָאװ ,רעמלַא-םירפס ןופ סױרַא טמהענ יז ןוא
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 ן'םיוא ןענעייל וצ ןָא טגנַאפ ןוא םירישה ריש ףיוא טשימ ,שמוח א ,עלעקניוו

 ...ץרַאה טימ ןוא ןָאט ןעמורפ ַא טימ לוק

 זא ,רעבָא סייוו יז .,רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד טינ טהעטשרעפ יז

 ריש ךיוא טנָאז עלעמעז רהיא ,םהיאר אהו ,טרָאװ סעגילייה ס'טָאנ זיא סָאד

 ןומ ,הרות ס'טָאג זיא סָאד זַא ,דלַאב יו ןוא ...תבש וצ גאטיירפ ןעדעי םירישה

 ...ןעקערשרעד ךיז ןטש רעד

 -יולג ןעזעינילער ןעקרַאטש רהיא ךרוד ליומ רהיא ןיא ,גידריווקרעמ ןוא

 -גיטכעמ ןופ רעדעיל רעד דעיל עכילברעטשנוא סָאד ,םירישה ריש טגנירק ,ןעב

 ךיז טקערשרעד ןטש רעד ....הרובג ערַאברעדנואוו ענילייח א ,עבעיל רעטס

 טרעה יז ..,רחעמ טינ טכארט יז .,.ּפָאק ןעכאווש רהיא הורוצ טזָאל ןוא עקַאט

 -נוא עדמערפ ,רעטרעוו סיורא טדער סָאװ ,?וק םענענייא רהיא וצ וצ רונ ךיז

 ...! רעטרעוו ענילייה עניוזא רעבָא ראפרעד ,עכילדנעטשרעפ

 ,להוש ןופ טהעג עלעמעז זא ,טרעהרעד יז זיב םירישה ריש טנעייל יז

 ףיוא קעװַא םהיא טלעטש ,שוק א םהיא טוהט ,שמוח םעד וצ יז טכַאמ ןַאד

 ,רעלעט יד סיוא טלעטש ןוא שיט םוצ וצ טהעג ,רעמלַא-םירפס ןיא טרָא ןייז

 ,ןעסע םוצ ,רערעדנַא רעד ףיוא רענייא טציא זיב ןעניל סָאװ
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 טרעפטנע עלעטינ .תבש-טוג ןעטיירב א ּפִא טינ ,ןיירַא טמוק עלעמעז

 "! רהֶאי טונ, : ךאלטיירב יוזא ךיוא םהיא

 שיט רעד .רעטכייל ענרעבליז יד ןיא ךאליירפ ,גיטכיל ןענערב טכיל יד
 ..שדוק תבש רעד סיורא טקוק עלעקניוו ןעדעי ןופ .טייקרָאלק ןופ טעקסַאלב

 טביוה ןוא ?עטרַאג םענעדייז ןעטיירב םעד ךיז ןופ ּפָארא טמהענ עלעמעז

 ,"ןוילע יכאלמ ,תרשה יכאלמ ,םכילע םולש , : גנורעטסייגעב טימ ןעגניז וצ ןָא

 ךָאנ םהיא טגָאז עלעטיג ,"ליח תשא, : גנורעטסיינעב רעבלעז רעד טימ ןַאד

 ...,ךילגהעוועג יו ,?יטש רעד ןיא

 ם'ןופ ןייוו םעד טקנירט ,ןָאט ןעכילהערפ א טימ שודיק רע טכַאמ ןַאד

 ,ןעלעטיג שודיק םעד ןופ ןעקנירט טינ ןוא רעכעב םענעדלָאג
 ןעבענ ,ןָאנעביױא רע ,שיט םייב ךיז ןעצעז ,ךיז ייז ןעשאוו שוריק ן'בָאנ

 ,שיט טייז רעדנַא םעד ףיוא להוטש ַא ףיוא יז ; תולח עטקעדעגוצ ייווצ יד
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 יז .רהיא ןוא הלח רעד ןופ ּפִֶא ךיז טדיינש ,איצומה הנוכ טימ .טכאמ רע

 ּפָאק עטליפעגנָא יד :קלח ןעטסעב םעד םהיא ,שיט םוצ שיפ יד טגנַאלרעד

 זיוה יד טקעמשרעפ שיפ יד .סעקלעביצ ןוא רעפעפ טימ ,טכעה ןעשביה ַא זיפ

 .ךורעג ןעמהענעגנא ןַא טימ

 טמהענ רע ןוא ךיוי יד ןעגנַאלרעד וצ ףיוא יז טהעטש ,שיפ יד ןעסענענכָא

 : תורימז ענייז ןעגניז ךיז

 "רעייפ טימ רע טגניז --- אתונמהמד ,םַאב ,םיב ,יוא ,אתדועס וניקתא,

 ...1 אשידק אכלמד -- רעסיז עטַאט -- אתודח אתמילש -- תוקיתמ עכיל

 .שיט םוצ ךיוי ליּפעט םעד טנַארט עלעטיג

 : יירשעג-ןעיורפ רעטלעפייווצרעפ א ןעסיורד ןופ ךיז טרעהרעד םיצולּפ

 *! יוא,

 יד ןופ ךיוי ליּפעט םעד סיורא טפראוו ,לעּפַאצ א ךיז טוהט עלעטינ

 יא רעוו, ....טשימוצ טקוק ןוא ןעגניז תורימז סָאד רעביא טקַאה רע ; דנעה

 .. } לוק סעל'הוח ? סע

 רעד ןיא ןעסיורד ןופ יירשעג-ןעיורפ רעד רעדעיוװ ךיז טרעהרעד "! יוא,

 ..טייקליטש רעניטכנייב רענימורַא
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 ןעטימ ןיא טהעטש עלעטיג ....ליטש טריוט ,?יטש רעדעיװ טרעוו סע

 -עגסיוא ןעגיוא עטרעשַאקענסיוא ,עטיור ערהיא טימ ,ךלַאק יוװ ,ךיילב לַאַאז

 "םוטש ףיוא םהיא ייב ןעטעב ךיז טלָאװ יז יו ,טרוקא ,ןעלעמעז ףיוא טצָאלג

 רונ ךיז טָאה סָאװ ,יירשעג ןעכילקערש םעד ןופ ןעוועטאד יז לָאז רע ,ןוש5

 ןעגיוא עגימכיזצרוק ענייז טימ טשימוצ ךיוא טקוק עלעמעז .,טרעהעג סָאװ

 סָאװ ,ליּפעט םענעכָארבוצ םעד ןופ ךאלברעש יד ףיוא ָאד ןוא רהיא ףיוא ָאד

 ּפָאק עסייוו ןייז ןוא ,סיפ ערהיא ןעבענ לָאּפ ן'פיוא ?עדמעז ןעסַאנ ןיא ןענעיל

 ...עקלומראי רעגיציּפש רעד רעטנוא םעד תעב טרעטיצ

 ....4 סע ןיא סָאװ, -- טשימוצ רע טכארט "? סע זיא סָאװ

 טייצ רעזעיד ןיא טפיול ,םעד ףיוא םהיא ןערעפטנע םוצ יו יוזא ןוא

 טרעטיצ ,ןעקָארשוצ ,טעּפָאסרעּפ ןירַא טפיול ,איטָאדװַא לֵאאז ןיא ןיירַא

 : רעמָאי א טימ סיוא טיירש ןוא ,רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ
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 טינ ןעק יז ....עלעקווַאה ןייד ....אקרושטָאָאד ןייד ,ןיאַאיזָאכ --

 -ָאמ ,יִאנדָאר יט אקלוטאט -- ןיאַאיזָאכ ,סילָאמ .....ןעברַאטש יז ....ןעידָאר

 ! טע-עב טָאנ וד ..! סיל

 -עלק ךָאנ יז טרעוו זיא יז ןיילק יוװ ןוא ןעמאזוצ ךיז טעשטרָאק עלעטיג

 םינּפ םעד טקעדרעפ יז ןוא ,דניק א יו טעמכ סיוא טקוק ,ןיילק רהעז ,רענ

 ,..ךוטראפ ן'טימ

 / טקערשרעד ,טנָאז איטָאדװא סָאװ ,טרעה רע זַא ,הליחתכל ? עלעמעז ןוא
 ,טשאררעביא ,טלעמוטוצ רהיא ףיוא טקוק ןוא לעסיירט ַא ךיז טוהט ,ךיז רע

 ַא יו ,רחעמ ךָאנ .קורדסיוא ןעגיהור א םינּפ ןייז ןָא טמהענ רעבָא דלַאב

 טמהענ ןוא טסוה ַא טוהט רע ; קורדסיוא ןעכילהערפ א ,ךיז טכאד -- ןעגיהור

 : תורימז רעדעיוו ןענניז

 ,..,} םִאב ,םָאב ,םיב ,יוא -- רע טגניז -- אכלמד אתדועס וניקתא,

 טימ ןוא ךאלגירעזייה ,טנערעגפיוא עלעסיב א לוק ןייז טגנילק טשרעוצ

 טעּפעשטרעפ ךיז ןעטלָאװ עמיטש ןייז ןופ רענעט יד יו ,טארוקַא ,רעטיצ ַא

 ןופ ךיז ןעסיירוצסיורא ןעמוקסיוא טלָאװ ייז ןוא זלַאה ןייז ןיא סעּפע ןָא

 טרָאװ ןעטרעיפ ,ןעטירד םעד ייב ןיוש -- דלַאב רונ ....דלאוועג רעביא טרָאד

 .,,רָאלק ןוא ןייר לוק ןייז טננילק ---

 טמַאלק ,תובהלתה טימ ןיוש רע טגניז -- ןיחוּפת לקחד אתדועס איה אד

 -יוא עניטכיזצרוק ענייז ןוא םינּפ ןייז ןוא טקַאט םוצ שיט ןָא דנַאה ן'טימ וצ

 ,טוניט רעכילקערש  רעזיד רַאפ ,רעגידריווקרעמ ַא טימ ןעלהַארטש ןענ

 .גנורעטסייגעב עכילרעייפ

 -עיד ןוא ,ןעסיורד ןופ יירשעגנעיורפ רעד רעדעיװ ךיז טרעהרעד "1 יוא,

 -ימורַא רעד ןיא גנולפייווצרעפ רהעמ טימ ,נָאטהעװ טימ רע טגנילק לָאמ ןעז

 ואוו ,בוטש רעזעיד ןיא ךילקערש יוזא ּפִא טכליה ןוא ,רעהירפ יוװ ,טכַאנ רעג

 | ....טהָוָר תבש רענילייה רעד

 טקירד ,טייז א ןָא ץכערק ןעטקיטשרעפ ַא טימ ףרָאװ א ךיז טוהט עלעטיג

 ךיז טעשטרָאק איטָאדװַא ..,.טרעטיצ ןוא םינּפ םוצ ךוטראפ םעד רעקרַאטש

 ....ךיז ט'םלצ ןוא "יִאמ עשזָאב , : ?יטש רעד ןיא טעצּפעש ,טנייוו ,ףיונוצ

 טגניז ,תובהלתה ערעסערג ךָאנ טימ תורימז יד טגנניז רע ? עלעמעז ןוא

 יו ,טארוקַא ,שיט ןָא דנַאה ן'טימ רעקרַאטש וצ טּפַאלק ,לוק ןערעכעהא ףיוא
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 ןוא יירשעג םענעגייא ןייז טימ ןעקיטשרעד ,ןעיירשרעבירַא טלָאװענ טלָאװ רע

 -  ."רענעי, ןופ יירשעג ןעטלעפייווצרעפ םעד ןעּפַאלק ןייז טימ

 -קערש ץלַא ןוא רעטּפָא ץלַא יירשעג רענעי ךיז טרעה -- ",,! יוא ! יוא

 ...רעכיל

 -רעטסייגעב ןייז ןוא ,לוק ן'םיוא ךיוה עלעמעז טגניז -- ןיקיבשו ןיתיבש

 ...הוגור ןימ ַא טימ ךיוא ,ךיז טכאד ,טצעי טגנילק עמיטש עט

 רעמָאי א טימ איטָאדװַא םהיא וצ ףרָאװ א ָאד ךיז טוהט -- ןיאַאזָאכ --

 | ...1 ןיאַאיזָאכ --

 -ענפיוא ןוא קרַאטש שיט ןָא דנַאנַאכָאנ ןעּפַאלק וצ ןָא טביוה עלעמעז

 רעטייוו ייברעד ךיז טגניז ןוא ,ןענייווש לָאז יז זַא ,טימרעד גידעניימ ,טגער

 ....תורמז ענייז

 .רע טגידנע ...ןישרח יניז ?כו ןיקיעמד ןיליבח ןיקיחרד ןיבתפמ --

 ןעגנערטש ַא םינּפ ןייז ןָא טמהענ ,טנידנעעג טָאה רע יו ,ךיילנ ןוא

 -ולבעג טינ דאילס ןייק זיא גנורעטסייגעב רענידרעהירפ רעד ןופ .,קורדסיוא

 ,ןעגניז תורימז םייב ,טשרע ןעבָאה סָאװ ,ןעניוא עגיטכיזצרוק ענייז ןוא ,ןעב
 רע ...ענעלָאטש יװ ,טלַאק טצעי ןעקוק ,טייקמעראוו אזא טימ טלהארטשעג

 .טנייוו ןוא טעשטרָאקעגפיונוצ טהעטש עכלעוו ,איטָאדװַא ףיוא קוק א טוהט

 ןעקור ן'טימ ,לעגייב ַא יו ,טהערדעגפיונוצ טהעטש סָאװ ,ןעלעטינ ףיוא ןאד

 : לוק ןעגיהור ,ןעטלַאק ַא טימ טגערפ רע ןוא ,םהיא וצ

 ? טעיאו ןוא ָאד יז טהעטש סָאװ ? היוג יד ?יוװ סָאװ ,לעטיג --

 .ןייוועג ןעגיד תונמחר ,ןעליטש א טימ טרעפטנע עלעטיג

 ַא טוהט ןוא ןָאט ןעדנעלהעפעב ַא טימ יירשעג ַא רע טוהט -- ! ַאש --

 סָאװ ? באב העשת ?רוּפכ םוי ? טנייה זיא סָאװ ! ! אש -- שיט ןָא ּפַאלק

 . .:! ?ַאה ,וטסגָאלק

 -רעפ רענעי ,רעפטנע ןא יו ,טייצ רעזעיד ןיא ךיז טרעהרעד "! יוא,

 .41 יוא ,יוא -- יירשעג רעטלעפייווצ

 ןוא ,טרָא ןופ ביוה ַא ךיז טוהט ,טנערעגפיוא רעקרַאטש טרעוו עלעמעז

 טמהענ ,ןעגיוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ ןעלטיג ףיוא טגנערטשעגנָא גידנעקוק

 ,םעד תעב טרעטיצ ּפָאק רעסייוו ןייז ןוא ,זייב רעכעה טעמב טצעי ,ןעיירש רע

 ; טָאלב ַא יו

 טינ טסָאה וד -- רע טיירש -- ןענייוו טינ טסלָאז וד ,ריד גָאז ךיא ---
 אז
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 ענייד ןעבענ ,טרָאד טָא : קוק טָא ,לעטינ ...תבש זיא טנייה ...ןענייוו וצ סָאװ

 -ברעש יד ןעמחענפיונוצ לָאז יז ,היוג רעד סייה ...ילכ ענעכָארבוצ א טגיל ,סיפ

 טרָא ןייק ָאטינ זיא בוטש ןיא רימ ייב ...בוטש ןופ ןעפראווסיורא ןוא ךאל

 טינ ? טסרעה וד ,לעטינ ,טסרעה וד -- רע טרענוד -- ילכ ענעכָארבוצ ַא רַאפ

 ענעכָארבוצ א ראפ טרָא ןַא ָאד זיא ןעצרַאה ןיימ ןיא טינ ןוא בוטש ןיימ ןיא

 יז זַא ,געמ יז ....בוטש ןופ ךעלברעש יד ןעפרַאװסיױרא היונ רעד סייה ! ילכ

 ןַא ייז רַאפ זיא טרָאד .ףיוה ן'פיוא קינזיצקַא םוצ ןעפרַאװרעבירַא ייז ,ליוו

 ....1 טרָאד ,טרָא

 -ראה רהיא ןיא ןעדנואוו יד טלהיפ ,טניימ רע סָאװ ,טהעטשרעפ עלעטיג
 -ייוו ךיז טליוו רהיא ןוא ,רעטרעוו ענייז טימ טרהירעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןעצ

 ךיוא רהיא ןענָאמרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ...גָאטהעוװ ןופ ןעיירש ,ןענ

 יז זא ;רעווש טגידניז ,טגידניז יז זא ,ןָאט רעננערטש ןייז ןוא רעטרעוו ענייז

 -רעביא טימ ףיונוצ טמהענ יז ןוא ...גרטקמ ןטש ם'ןופ טניטלעוועב לעיפוצ זיא

 טָאג רַאֿפ ארומ יד ןוא ןעביולג סָאד סָאװ ,ןעטפערק עלַא ערהיא דלַאװעג

 ...ןייוועג םעד ךיז ןיא טקיטשרעד ןוא ,המשנ רהיא ןיא ףיוא ןעקעוו

 -קיטשרעפ ַא טימ ן'איטָאדוװא יז טסייה ןאד ןוא ןעגיוא יד ּפֶא טשיוו יז

 ....עגָאלדָאּפ ןופ ךאלברעש יד ןעמהענפיונוצ לָאז יז זַא ,לוק ןעט

 ףאלברעש יד טימ סיורא טהעג ,רהיא טגָאז ןעמ סָאװ ,טוהט איטָאדוװא

 ,.גנאנ ןיא טעּפילכ ןוא בוטש ןופ

 ןוא רעדינַא רעדעיו עלעמעז ךיז טצעז ,סיורא טהעג איטָאדוװא זא ןוא

 :לוק ןעכייוו רהעז , ןעכייוו א טימ ןעלעטיג וצ ךיז טעדנעוו

 ,..ןעטרָאד טסָאה וד סָאװ ,ןעסע ,גנַאלרעד ,שיט םוצ םוק ,עלעטיג --

 ןוא םינּפ רהיא ןיא קורדסיוא ןעדנעדייל ַא טימ ,טעשטרָאקעגפיונוצ

 טימ טמהענ ןוא ךיז טצעז ,שיט םוצ שיילפ סָאד יז טגנַאלרעד ,ןעניוא ערהיא

 ...ןעסע דלַאװעג
 ,.יירשעג רענעי רעדעיוװ ןוא רעדעיוו ךיז טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא ןוא

 ,טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש יז ; ליומ ןופ סיורא ןעלעטיג ייב טלַאפ ןעסיב רעד

 ן'רעביא טפיול ,ּפָאק ן'רַאפ דנעה עדייב טימ ןָא ךיז טּפַאכ ,עטכָאקעגּפָא ןַא יו

 ...עטעדנואוורעפ ַא יו ,טעצכערק ןוא בוטש

 ,ןעלעטשּפָא יז ליוװ ,ּפַאכ ַא ךיז טוהט עלעמעז

 ! טינ רעה ! סע ! ץיז -- הזנור טימ רע טיירש -- ץיז --
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 טעצכערק ! ןערעוו עגושמ ?עוװ ךיא ,רימ זיא העוו ! טינ ןעק ךיא ,יוא

 ...ךימ עוועטאר ,ךימ עוועטאר ,עלעמעז ,יוא ! תולוק ַארַא'ס ,טסרעה וד -- יז

 וד ! רימ וצ גָאלק א עמַאס ַא ,ענעדיא עכַאוש א רונ ןיב ךיא ,רימ זיא העוו

 ,טינ ץרַאה ןייק בָאה ךיא ...טינ ןעק ךיא ,עװעטַאר ...ןױשרַאּפסנַאמ ַא טזיב

 ,יוא --- רעמאי ןעטלעפייווצרעפ ַא טימ סיוא יז טכערב -- יֹוא ! טינ חכ ןייק

 טנייוו ,ךוטראפ ן'טימ םינּפ םעד טקעדרעפ יז ןוא ...! ןערעוו ענושמ לעוװ ךיא

 ....תחדק ןופ יוװ ,רעּפרעק ןעצנאג ן'טימ ךיז טלעסיורט ןוא /+

 לָאז רע ,םהיא ייב ךיז טעב יז יו ןעלעטיג טצעי טרעה עלעמעז זַא ןוא

 ןוא טסורב ן'פיוא ּפָאק ןעסייוו םעד ּפָארַא טזָאל ,רע טנייווש ,ןעװעטַאר יז

 טעוו ןוא ןעטלַאהסיוא טינ ןיילא רע טעוו טָא-טָא זַא ,טלהיפ רע ןעד ...טנויווש

 טינ ןענייז טונימ רעזעיד ןיא םירוסי ענייז םוראוו ...לוק ן'פיוא ןענייוווצ ךיז

 טַאהעג דלָאה ,רעטכאט ןייז טַאהענ דלָאה ךיוא טָאה רע ...ןעגָארטוצרעבירא

 יד ןופ לעּפַאצרַאװש רעד ...טלעוו רעד ףיוא סעלַא ןוא ןעמעלַא רַאפ רהעמ יז

 ןייז ןוא "עלענייפ , ןייז ,"עלעצרַאה , ןייז ....ןעוועג םהיא ייב יז זיא ןעניוא

 ענעדעישרעפ ןיא ייברעפ טצעי ךיז יז טנָארט ןעניוא ענייז רַאפ ."עשודניק ,

 ךיז גידנעלעיּפש ,דניק סלַא ךָאנ ָאד : רעטלע םענעדעישרעפ ןיא ןוא סעזָאּפ

 ,לעדיימ ענעסקַאװעגרעטנוא ןַא סלַא ָאד ןוא בוטש ן'רעביא גידנעפיטש ןוא

 עכילהערפַא טימ ןוא האירב עסיורג השעמ שיט םוצ םהיא רַאפ גידנעטיירג

 ,רעליטש ַא טימ ,דיומ-הלכ סלַא ָאד ןוא ,לע'םינּפ בעיל רהיא ףיוא ענימ

 ,ןעכָאק םייב בוטש ןיא גידנעטייברַא ,ענימ רעגנידוועמהעש ,רעטכארטרעפ

 ןעמַאזוצ ןוא -- טכיל שיט םייב גידנעשטנעב ...ןעהיינ םייב ,ןעשַאוו םייב

 ...רהיא וצ עבעיל ענידרעהירפ יד המשנ ןייז ןיא טכאוורע רעדליב עזעיד טימ

 ענייז רַאפ סיורַא טמיווש דלַאב : עגר ַא יו רהעמ טינ רעבָא טרעיודעג סָאד

 -רָאד רעטסנעפ רענעּפָא ןַא ...לעטדעטש ן'רעטניה ריטסַאנָאמ רעד ןעגיוא

 ןוא קערש ..,םהיא ןיא טכאװרע קערש ןוא ...יז רעטסנעפ ןיא ןוא ...ןעט

 ,טלהיפעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,ןעלהיפעג עבלעז יד -- סַאה ןוא ,גנולפייווצרעפ

 ןוא ךיז ןעגָאי רעדליב עלא עזעיד ןוא ...ןהעזרעד ןעטרָאד יז טָאה רע זַא

 ןעשימ ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא ,ןעגיוא ענייז רַאפ ךיז ןעשימ ןוא ,ךיז ןעיירד

 ,גנולפייווצרעפ ,קערש ,עבעיל :ןעלהיפעג ענעדעישרעפ המשנ ןייז ןיא ךיז

 | ! ייז ןופ טקיטשרעד טרעוו רע ...סאה ןוא

 -- "ןעמונעג-קירוצ טָאה טָאג ןוא ןעבעגעג טָאה טָאג -- חקל 'הו ,ןתנ 'ה,
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 : ןעּפיל ענייז טסואוועבנוא ןעשטּפעש טייצ רעכלעז רעד ןיא ןוא ,רע טכַארט

 -- -- עקרעטכָאט עליואוו ַאזַא ןעוועג

 ןענױא ענייז ןופ יו ,רע טלהיפ ,סע ןעשטּפעש ןעּפיל ענייז זַא ןוא

 ןעקַאב עגייז רעביא ךיז ןעלקייק ,סנעּפָארט עמעראװ סױרַא ךיז ןענע'בגג

 רעטלַא רעד ,ןעכָארבעג ךיוא טצעי זיא רע ,דרָאב ןעסייוו ןייז ןעצענ ןּוא

 ַא ןַא ּפָאק םעד ּפִֶא טרהעק רע ןוא ,סיוא טינ סע רע טלַאה רעגנעל ,עלעמעז

 ...םעּפָאס ןוא ןערהערט יד טגנילש ,ןהעז ןענעק טינ םהיא לָאז עלעטיג זַא ,טייז

 עכילטע עזעיד ןיא ןוא ,ןעדנוקעס עכילטע רונ טרעיודעג סעלַא סָאד

 ןעטַאנָאמ עצנַאג ןופ ןעלהיפעג ןוא עקירדנייא יד רעביא רע טבע? ןעדנוקעס

 טלעיּפשוצ עיזַאטנַאפ ןייז .טײברַא חומ ןייז ...ןעבעל ןייז ןופ ןערהָאי ןוא

 םי ַא ...ךעלעקניוו עטספעיט ערהיא וצ זיב המשנ ןייז טרעדורוצ ןוא ךיז

 עכלעוו ,סעילַאװכ ענייז סָאװ ,םי רעגידמערוטש ַא ,המשנ ןייז טצעי זיא

 ןערָאװעג טקעוועגפיוא ןענייז ,סיוש ןעפעיט ןייז ןיא טהורעג טצעי זיב ןעבָאה

 ...1 ץילב ם'נופ ןערעייפ יד ןופ ןוא רענוד ם'נופ ןעלַאנק יד ןופ

 רע :דליב ןייא ףיוא עיזַאטנַאפ סעלעמעז ּפָא ךיז טלעטש םיצולּפ ןוא

 ןעטנַאטהעװאוצ ,ןעטמירקוצ ַא טימ טעב ַא ןיא ןעל'הוח ןעניל טצעי טהעז

 ,דניירפ ןהִא ,עמַאמ-עטַאט ַא ןהָא ,ּךעבענ ,דנעלע ,ןייֿלַא זיא יז ...םינּפ

 ןיא ךיז טנייװאוצ ץרַאה סָאד ...םירוסי ערהיא ןערַאה לָאז סע ןעמעוו

 ...1 ַאה ,טרהיפעגסיוא ,על'הוח,, -- ץרַאה ןייז טנייוו -- על'הוח , ...םהיא

 טינ ןוא ןַאמ ַא טַאהעג וטסלָאװ ? ַאה ,עמַאמ-עטַאט ןעליוק וצ ןעוועג יַאדכ

 ַא יא ןעמַאמ ַא יא ,ןעטַאט ַא יא טָאהעג טלָאמעד וטסלָאװ ,"ץקש ,, ןייק

 טלָאװ סָאװ ,טַאהעג טלָאמעד וטסלָאװ ,ןונחו םוחר לא ןַא ,טָאנ ןעסיורג

 ַא ןיא יוװ ,דניצַא וטזיב רעבָא ױזַא !ןעוועג םחרמ ריד ףיוא רעכיז ְךיִז

 לָאז ןעמעוו ...טָאג ןייק ,עמַאמ ןייק ,עטַאט ןייק ...ףאבעג ,רבדמ ןעטסיוװ

 ",,,? ריד רַאפ ןערַאה דניצַא

 סױרַא ָאד ןעמיווש ,עלעמעז רעכילקי?גנוא רעד ,ױזַא טכַארט רע זַא ןוא

 ...קינזיצקַא רעטלַא רעד ,עטַאט ס'ץקש םעד ןוא ץקש רעד ןעגיוא ענייז רַאפ

 ַא ןופ ?היפעג ַא ןוא ...טעב סעל'הוח ןעבענ ןהעטש ןעדייב ייז טהעז רֶע

 סָאד טביורעגקעוװַא טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,ןעשנעמ ַא ןופ ,ןעשנעמ ןעט'?זנ'עב
 יי:

 ךיז ןעלעיּפש רעביור ענייז יװ ,טהעזרעד רע זַא ,עטסרעייהט סָאד ,עטסעב
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 טָאה ,רעייהט ױזַא ןעוועג םהיא זיא סָאװ ,ךאז ןיי ז טימ ןעגיוא ענייז רַאפ

 ...טקעוורע םהיא ןיא ךיז

 גָאטהעװ טימ רע טכַארט -- םעװעדַאהעגנפיוא יז ךיא בָאה ייז רַאפ,

 ייז רַאפ ,םרעטיצענ ױזַא רהיא רעביא ךיא בָאה ייז רַאּפ, -- סָאה טימ ןוא

 "! לזוי רעייז רַאפ ןוא

 סעּפע טלהיפ רע  ,ךיוא ןעל'הּוח ףיוא רעבירַא טצעי טהעג סָאה רעזעיד

 טכַארט -- "רחיא ףיוא טכער, ...טעדייל יז סָאװ ,האנה עטציירוצ ןימ ַא

 טלָאװ רע זַא ,טלהיפ רע ןוא "! דיומ רענעזָאלוצ רעד ףיוא הוצמ א, -- רע

 ...טנעקעג טלָאװ רע ןעוו ,טשטַאּפענ ךָאנ טציא יז

 ןעדיינש ךיז ןעזָאל וצ ןעוועג טיירעב זלַאה יד ...טַאהעג דלָאה יז ױזַא

 טלהיפ ןוא טציירוצ רע טכַארט -- הוצמ ַא ,הוצמ ַא ..,? יז ןוא ...רהיא רַאפ

 טצרַאמש סָאװ ,רעיושעג ַא טצַארקעג טלָאװ רע יו ,עבלעז סָאד ייברעד

 ,.,םהיא

 רונ ?רהיא ...רַאפרעד רהיא טלהָאצעב טָאנ !רהיא ףיוא הוצמ א,

 ךיז רימ ןעבָאה ?נוא סָאװרַאפ ...? ןעמַאמ רהיא ןוא רימ ןוא ? רהיא

 טָאה ףהָארטש ערענעלק ןייק זַא ,ם ה י א ר ַא פ טנידלושרעפ רעווש ױזַא

 *,,,1? סָאװרַאפ ,ַאה סָאװרַאפ ? יד יוז ,ןעניפעגסיוא טנעקעג טינ זנוא ראפ רע

 עמיטש ענעדעירפוצנוא עמייהעג ַא המשנ ןייז ןיא ףיוא םיצולּפ ךיז טביוה --

 עטייווצ ַא בא ךיילנ רהיא טרעפטנע -- ...! ןויסנ, ...טָאג וצ תונעט טימ

 ...ןעדייר וצ טינ טכער ןייק טסָאה וד ! ןויסנ, -- עלעקניוו ַא ןופ עמיטש

 רונ ,ןויסנ ןיא קעװַא טינ רע טלעטש עשר םעד ...טוהט רע סָאװ ,סייוו טָאג

 " ,.,ן'בויא ףיוא רונ ךיז ןהָאמרעד ...ןעדיא ןעכילרהע תמא םעד ,קידצ םעד

 טימ טדער ,קרַאטש ױזַא זיא ,ןויסנ ןופ טדער סָאװ ,עמיטש עזעיד ןוא

 ױזַא טימ ןויסנ ַא זיא סע זַא ,טזייוועב ,גנונייצרעביא אזַא טימ ,רעייפ אזַא

 ענילייה ערעדנַא ןופ ןוא שרדמ ןופ ,ארמנ ןופ תויאר ןוא עלעיּפשייב לעיפ

 קירוָצ ךיז טלַאהעב ןוא ךיז טקערשרעד עמיטש ענעדעירפוצנוא יד זַא ,םירפס

 טרעה ,עלעמעז ,רע ןוא ...המשנ סעלעמעז ןופ עלעקניוו ןעמייהעג םעד ןיא

 ןוא ..עמיטש עניטכעמ יד ,עקרַאטש יד ,רהיא ,ןיילַא רהיא רונ רעטציא

 ערהיא ןיא רע טביולג רעקרַאטש ץלַא ,רהיא וצ וצ ךיז טרעה רע רעגנייל סָאװ

 ,עי .,המשנ ן'פיוא םהיא טרעוו רעגיטכיל ןוא רעגיהור ץלא ןוא רעטרעוו

 יכלמ ךלמ םעד ,ןעזייוועב םהיא ןומ רע ,עכארּפ ףיוא םהיא טלעטש טָאג
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 טימ ןעבענעגרעביא םהיא זיא ,הרפש ןב ןמלז טכענק ןייז ,רע זַא ,םיכלמה

 ! טעוו ןוא זומ רע ,ןעבעל ןוא בייל

 -עז רעטלַא ,רענעכַארבוצ ,רעכַאװש רעד ,רע טלהיפ ,גידנעטכַארט ןוא

 ?ָאמנייק ךָאנ זיא רע יו גנוי ,קרַאטש ןערָאװעג לָאמ ַא טימ זיא רע זַא ,עלעמ

 טיירעב זיא ןוא רובגה ןושמש ןופ רעקרַאטש רעטציא ןזיא רע זַא ; ןעוועג טינ

 ,..טלעוו רעצנַאנ רעד טימ ןוא ןטש ן'טימ ןעטלַאה וצ המחלמ ןעגעוו ס'טָאג ןופ

 ןֶא ְךיִז ןעדניצ ןעניוא ענייז ןוא גנורעטסייגעב טימ ךיז טמַאלפוצ םינּפ ןייז

 טהעטש סָאװ ,ןעלטיג וצ רהעק ַא ךיז טוהט רע .תובהלתה רעגילייה ַא טימ

 -וירט ןוא ,םהיא וצ ןעקור ן'טימ טעשטרָאקענפיונוצ לָאַאז ןעטימ ןיא ךָאנ

 : עמיטש רעכילרעייפ ַא טימ טגָאז ןוא ,ךיז טלעס

 ..!ןענייוו וצ ריד גונעג !! ןענידניז וצ ףיוא רעה ,עלעטיג ,עלעטיג --

 ןערעליטש ַא טימ טנָאז ןוא וצ רהיא וצ טהעג ,טרָא ןופ ףיוא טהעטש רע)
 ...4 טָאג ןופ ןויסנ ַא זיא סע זַא ,טינ וטסהעטשרעפ ,עלערַאנ -- : (9וק

 -רעפ יז טנייוו -- ןויסנ רערעווש ַאזַא רעבָא זיא סָאד ,עלעמעז ,יוא --

 ןעק ךיא ...! רימ זיא דניוו ןוא העוו ,גידניז ךיא זַא ,סייוו ךיא -- טקיטש

 -- ,םונהיג רע'תמא רעד ,םונהיג רעד זיא סָאד ,עלעמעז ..,שרעדנַא טינ רעבָא

 ,טקיטשרעפ ,ךילטפַאשנעדייל יז טנייוו

 טלַאװ סע זַא -- גנורעטסייגעב טימ רהיא וצ רע טדעד -- עלערַאנ --

 ,ןהעז ליוו ר ע ...! ןעוועג טינ ןויסנ ןייק סע טלָאװ ,רעווש יוזא ןעוועג טינ

 ...! ץרַאה רעזנוא זיא קרַאטש יו

 ....} טליופעגסיוא זיא ץרַאה ןיימ ...ץראה ןייק טינ בָאה ךיא ,יוא --

 ןַא ,טלָאמעי ןליּפַא ,ןוחטב ןייז ןערָאלרעּפ טינ טָאה וניבֶא םהרבא --

 טדער -- ..,! ןעוויוא-ךלַאק ןעגידנענערב ןיא ןעפרָאװעגניירַא םהיא טָאה ןעמ

 ...ןָאט רסומ ַא ןיא רהיא וצ רע

 -נעדייל יז טנייוו -- ןַאמ רעקרַאטש ַא ןוא קידצ ַא ןעוועג זיא רע --

 א ,ענעדיא עקנַארק ,עכאווש ַא ...? ףיא ןיב סָאװ 4 ךיא ןוא -- ךילטפאש

 ! טינ חכ ןייק בָאה ְךיִא ,רימ זיא דניו ...עמַאמ עטרעטסניפרעפ

 ןעטנערעגפיוא ןַא טימ ,הזנור טימ ןיוש רע טיירש -- { רונ ליווװ וד --

 םוא םיצולּפ רע טייב -- עלערַאנ ..,! חכ ןעבָאה וטסעוו ,רונ ליוװ וד -- לוק

 טסָאה וד ,טסייה סָאװ ,עלעראנ -- ןעדנעטעב ןוא ןעכייוו ַא ףיוא ?וק ןייז

 ,עלעטיג .,,! ןעביוהפיוא טינ ךָאד וטספרַאד רעיומ ןייק ...טינ חוכ ןייק
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 -- "ורצי תא שבוכה ,רובג והזיא , ! אש ,אש ...טינ ןייוו ,ונ  ..,גונעג וג
 ..! אש ,ַאש ,ונ ...! ערה רצי ןייז ןייא טמהענ סָאוו ,רובג ַא רונ זיא רעד

 ןוא יז טעּפילכ -- זיא רימ יוװ ןעסיוו טסלָאװ וד זַא ,עלעמעז ,יוא --
 ןעק ןוא ,ךיז קראטש ןוא ךיז קרַאטש ךיא -- תחדק א ןופ יו ,ךיז טלעסיירט
 ...! דניק רעזנוא ןעוועג לָאמ א ךָאד זיא סע ,,טיג

 : הזגור טימ רהיא טרעפטנע רע ןוא
 וד !ןעברָאטשעג ,טיוט זיא יז זַא ,טסייוו וד = ...1 גונעג ,גונעג --

 : רעטכעט יירד ןוא ןהיז רעיפ ןערָאלרעּפ טָאה ,בויא זַא ,טסייוו וד ,וד רַאנ
 ףונ ןייז וליפַא ,טַאהעג טָאה רע רונ סָאװ ,ץלַא ,ןערָאװעגנָא ץלא טָאה רע זַא
 ...ןעגעווטסעד ןופ -- ץערק ןעגיד'ארומ ַא טימ ןערָאװעג טפָארטשעב ךיוא ןיא
 ...ןעגעווטסעד ןופ

 רעד זיוה ןעטייווצ ןופ טייצ רעזעיד ןיא ךיז טרעװרעד -- *! יא;
 ,רעגנַאל ַא יװ ,טכַאנ רענירעיורט רעד ןיא ּפֶא טכליה סָאװ ,יירשעננעיורפ
 "! יוא , -- דניוו ם'נופ רעמָאי רעגנַאל

 ן'רַאפ ךיז טּפַאכ ,תולוק עגיד'המיא טימ ןעיירש ךיוא טמהענ עלעטיג
 ,בוטש ן'רעביא ןעפיול טמהענ ןוא ּפָאק

 ַארַא'ס ,יוא ...! ךיז טלַאּפש חמ רעד ,יוא ,יוא -- יז טיירש -- ! יוא --
 ַארַא'ס !רעה !רעה !רעה ...! ןעטרָאד ןעווַאשז ךָאנ יז ןעק יװ ...תולוק
 ואוו ,ןעמ טפיולטנַא ןיחואוו ...! לעמיה רעד טינ ךיז טלַאּפש יו ! תולוק
 ...! פָארַא חמ ןופ ?עוװ ךיא ,יוא ,יוא ,יוא ...? ךיז ןעמ טבָארגעב

 טכליה טעבעג טימ ,דנַאנַאכָאנ יירשעגנעיורפ רענעי ךיז טרעה טצעי ןוא
 ןוא גנופיוווצרעפ טימ ,גָאטהעװ ןעכילגערטרענוא טימ ,טעבעג טימ ,רע
 .קערש טימ

 יי .! ַא--א---8 ...! יוא ! יוא,

 ,םיִנּפ ןעטמירקוצ א טימ ,עגושמ בלַאה לַאַאז ן'רעביא טפיול עלעטיג
 ןעדעי ייב ןוא דנעה עדייב טימ ּפָאק םעד ךיז טקירד ,ןעגיוא ענרעזעלג טימ
 ן'רעביא ףָאל ַא ןוא יירשעג ַא ךיוא יז טוחט ,רעמיצנעיורפ רענעי ןופ יירשעג
 ...! שטייב ַא טימ ןעסימשעג ןעטניה ןופ יז טלָאװ רעצימיא יו ,רעמיצ

 טהעטש רע ; חרובג עגידרעהירפ ןייז ןערָאלרעּפ ךיוא טציא טָאה עלעמעז
 ןופ טרעטיצ ןוא ןעגיוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ טשימוצ טקוק ,רעכיילב ַא
 ...סיפ יד זיב ּפָאק
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 ןוא דנַאה ן'רַאפ םהיא טּפַאכ ,וצ עלעטיג םהיא וצ טפיול ףוס ן'פיוא

 : טרעטשוצ טעשטּפעש

 ןהֶא ...טָאג ןופ ...לעיפוצ ,?עיפוצ רעבָא ךָאד ןיא סָאד ,עלעמעז --

 רהיפ ...קעװַא ךימ רהיפ ,עװעטַאר !ץעגרע ךימ טלַאהעב ...רָאג תונמחר

 -נעדייל ַא טימ סיוא יז טיירש -- םירָאװ ,םירָאװ ...! ןענַאד ןופ קעווַא ךימ

 -עוו עגושמ דלַאב לעװ ךיא ...ארומ בָאה ךיא ,דלַאב -- רעמָאי ןעכילטפַאש

 ...! ןעטליש ןעמהענ ךיוא טָאג דלַאב ךָאנ ...לעװ ךיא ...ןער

 .רעדיוש ַא טוהט עלעמעז
 -לוה ,וטסדער סָאװ -- קערש טימ סיוא רע טיירש -- ! רעליטש --

 רַאּפשרעּפ .עינלַאּפס ןיא םוק -- ּפַאכ ַא יז רע טוהט -- םוק ..,! עקיַאט

 ...סערדלָאק טימ ,סנעשיק טימ רעביא ךיז קעד ,ןעהורּפָא ךיז גייל ,רהיט יד

 םידנערהיפ ,קערש טימ סיוא רע טיירש -- !טינ גידניז ,טינ דייר ,טינ רעה

 .רעמיצ-ףָאלש ןיא יז

 -הַארטש ערהיא ,רעטסנעפ ן'כרוד הנבל יד ןיירַא טקוק רעמיצ-ףָאלש ןיא

 -וילב ַא טימ רעמיצ םעד ןעטכיילעב ןוא עגָאלדָאּפ ן'רעביא םורַא ןעזױּפ ןעל

 ...טכיל רעכ

 טקוק ,רעטסנעפ ן'כרוד ייז ףיוא טקוק הנבל יד זַא ,ךיז טכַאד ןעלעמעז

 דחּפ ַא ןוא ...טעשַארטסעגנ סעּפע ייז טלָאװ יז יוװ ,טַארוקַא ,ענדָאמ ױזַא

 ןייז רעביא ךרוד טפיול רעדיוש ַא ןוא ,ארומ עכילקערש ַא ,ןָא םהיא טמהענ

 ,,.בייל

 טבָארג ,טעב ןיא ןיירַא ךיז טפרַאוװ יז .טעב םוצ ןעלעטיג וצ טרהיפ רע

 .ןעצכערק ערהיא טקיטש ןוא ןעשיק ןיא םינּפ םעד ןייא

 -נעפ ןיא הנבל רעד ףיוא טקוק ,רהיא ןעבענ ןהעטש טביילב עלעמעז

 ףיוא יז טקוק רעכילקערש ץלַא ,רהיא ףיוא טקוק רע רעגנעל סָאװ ןוא ,רעטס

 םהיא וצ טקניוװו יז יו ,ךילרעּפניישעב רע טהעז טָא ...רעזייב ץֵלַא ,םהיא

 יז סָאװ ,טהעטשרעפ רע ...ענימ רעגידנעשַארטס ַא טימ רעטסנעפ ן'כרוד

 טרעוו סע ,..יז טניימ -- "4 ןויסנ םעד סיוא וטסהעטש ױזַא ,אה , ...טניימ

 ...ןהָאצ ַא ןָא ןהָאצ ַא םהיא טפראוו סע ןוא טלַאק םהיא

 פיטש זיא סע ..טינ טצעי ךיז ןערעה יורפ רענעי ןופ ןעיירשעג יד

 ןוא ...טכַאנ רעד ןופ ןעשטּפעש ןעמייהעג א ,ךיז טכַאד ,טרעה ןעמ .םורַא

 יטכַאנ םעד ןופ ןעּפַאלק סָאד טייקליטש רעגימורַא רעד ךרוד ךיז טרעהרעד טָא
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 סע ..,ךארט--ךארט--ךארט : ןעסיורד ןיא עקטָאקעלָאק ןייז טימ רעטכעוו

 סע ןוא ..?עפייפ רעקסייצילָאּפ ַא ןופ ןעפייפ רעטייוו ַא םהיא טרעפטנע

 ,.,ליטש רעדעיוו טרעוו

 -נייא םינַּפ םעד ,עטיוט ַא יו טגעיל ,טעב ן'םיוא טנעיל עלעטינ ןוא

 ,..טינ ךיז טרהיר ןוא רענהייצ עטשטעווקעגפיונוצ טימ ,ןעשיק ןיא ןעבָארגעג

 ,.ץפיז ןערעווש ַא טוהט עלעמעז

 םהיא טפרַאו סע ןוא רע טעשטּפעש -- "! םלוע לש ונובר ,ונ ,יוא,

 .ץיה ןיא ןוא טלעק ןיא

 ַא טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעמייהעג רעד ןיא ּפָא טכליה םיצולּפ

 : יירשעג רעדנעסיירצרעה-ךילקערש

 ,41! עוו--עט--ַאר .עקנימַאמ ,יוא,

 : יירשעג ַא טימ טעב ןופ ףיוא טגנירּפש עלעטיג

 ..! על'הוח ...! ךימ טפור יז ,יוא --

 טימ ףרָאװ א ךיז טוהט יז ןוא ענושמ רהיא ייב ןעשטשילב ןעניוא יד

 ...טעב ןופ טעּפמיא ןַא

 : קערש טימ סיוא טיירש ןוא דנַאה ן'רַאפ ןָא יז טּפַאכ עלעמעז

 ...? ןָאהט וטסליוו סָאװ ? ןיהואוו --

 -- ,רנעה ענייז ןופ ךיז גידנעסייר ,ענושמ יז טיירש --- ! ןייא זָאל --

 ,טברַאטש יז ! תונמחר ןייק .טינ וטסָאה ץרַאה ןייק ! חצור וד ,ןייא זָאל

 ...! רהיא וצ וצ ךימ זָאל

 טפרַאװ סע ןוא סיוא רע טיירש -- עקיַאטלוה ,ןעליוק ךימ טסליוו וד --
 !? ןעליוק ןעצנַאג ןיא -- ןהָאצ ַא ןָא ןהָאצ ַא םהיא

 ...ןעּפַארדסױא ןעניוא יד ריד לעװ ךיא ! ןלזנ ,ןייא זָאל --

 רנעה ענייז ןופ סיר א ךיז יז טוהט חכ ןעכילנהעווע:נוא ןַא טימ ןוא

 .בוטש ןופ סױרַא טפיול ןוא

 סָאװ ? סע ןיא סָאװ ...קערש ןופ ןעמַאזוצ ךיז טעשטרָאק עלעמעז

 ןעלעטיג טימ טבעלעגבָא רע טָאה רהָאי גיצרעפ ..,? טנייה סע ךיז טוהט

 טינ םהיא ןעגעוורעד ךיז לאז יז זַא ,ןעפָארטעג טינ לָאמנייק טָאה סע ןוא

 ...1 סע זיא סָאװ -- טייצ ַאזַא ןיא ,דניצַא ןוא ,ןעגלָאפ וצ

 ךָאנ טרעו םהיא ןוא ,ןמיס ןעטכעלש ַא ךיוא םעד ןיא טהעז רע
 ...רעניד'ארומ
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 צ ִ* א

 ,זיא עלעטינ ואוו ,ןהעז סױרַא טהעג רע זַא ,םורַא ןעטונימ רָאּפ ַא ןיא

 -עגפיונוצ ַא ,בוטש ןופ רהיט רעד ןופ טייוו טינ ,ףיוה ן'פיוא יז רע טפערט

 -ָאלעגבָארַא ןַא טימ ןוא טסורב םייב דנעה ענעכָארברעּפ טימ ,עטעשטרָאק

 ...ּפָאק םענעז

 ,לעמיה ן'רעביא טמיווש הנבל יד ..,עגיטכיל ַא ,עלעה ַא זיא טכַאנ יד

 רעכלעוו ,זיוה ס'קינזיצקַא ם'נופ ףאד ן'םיוא יז טקוק ,נידנעמיווש ,ןוא

 סָאו ,ןעקרַאּפ םייב ,דרע'רד ףיוא ...רעבליז טימ ןעטָאשעב יו ,טצנַאלג

 ףיוא איטָאדװַא טהעטש ,ס'קינזיצקַא םעד ןופ ףיוה ס'עלעמעז ּפָא טלייהט

 .ךיז ט'םלצ ןוא סעּפע טלעמרומ ,לעמיה םוצ ןעסיררעפ ןעניוא יד טימ ,עינק יד

 לעסיירט ַא ךיז טוהט יז .עציילּפ ן'רַאפ ן'עלעטינ ןָא טרהיר עלעמעז

 .ןעגיוא ענרעזעלג טימ םוא ךיז טקוק ןוא

 ,,.! בוטש ןיא םוק -- ?וק ןעדנרעטיצ ַא טימ יז רע טפור -- םוק --

 ן'טימ ןֶא םהיא יז טזייוו ןַאד ,םהיא ףיוא עלייוו ַא טקוק ןוא טהעטש יז

 : טרעטשוצ סױרַא טעשטּפעש ןוא ןעקרַאּפ םייב ן'איטָאדװַא ףיוא רעגניפ

 זַא ,סױרַא חמ ןופ רָאנ זיא רימ ןוא ? ַאה ,טסהעז ,עלעמעז ,טסהעז --

 ט'םלצ יז יו ,העז ,העז ...! טָאנ רעדנַא ןַא וצ ןעטעב רהיא רַאפ ףרַאד ןעמ

 -רעפ יז טעשטּפעש -- ...! קעװַא םוק ,ןענַאד ןופ םוק ! העז ,ןעטרָאד ךיז

 ! ערעייז ,ערעייז ,ערעייז .ערעזנוא טינ זיא ענעי ...! םוק -- טרעטש
 זיא ץראה רהיא .,רהעמ טינ ןיוש טצכערק יז ,רחעמ טינ ןיוש טנייוו יז

 .ןעברָאטשענבָא ,טרעווילנרעפ

 רעדעיו םהיא יז טלעטש ,בוטש ןיא קירוצ ןהענ ןעמהענ ייז זַא ןוא

 | : טעשטּפעש ןוא געוו ן'םיוא ּפָא

 ,,.9 טינ ךיוא ץכערק ןייק ..,? עלעמעז ,טינ רָאנ טסרעה וד --

 ןופ טייקליטש רעד וצ וצ ףיז טרעה ןוא רעוא םעד ןָא טננערטש יז

 סָאװ ,ןערהערט יד ןופ טעּפָאס ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טזָאל רע .טכַאנ רעד

 ...םהיא ןעקיטש

 טגנילק סָאװ ,ןעלמרומ ס'איטָאדװַא רונ ךיז טרעה סע ,..?יטש זיא סע
 זייוונעטייצ ,טנעהַאנ רעד ןיא לערעסַאו ןעדנעפיול א ןופ לעמרומענ ַא יו

 ...עקטָאקעלַאק ס'רעטכעווטכאנ םעד ןופ ןענַאלשעגרעביא ןעלמרומ רהיא טרעוו
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 ןעגיוא ערהיא ןוא יז טעשטּפעש -- ? טינ רָאנ ץלַא טסרעװ ,עלעמעז --
 -- ,רעטסנעפ עניטכיל יד טימ בוטש ס'קינזיצקַא םעד םורָא םורַא ןעשזדנַאלב
 ...! ןעברָאטשעג רעכיז ,ןעברָאטשעג זיא יז

 טנייוואוצ ןוא ,גירעזייה ןוא ?יטש רעטנוא רע טּפַאכ -- ! ט'רגּפ'עג --
 ,,,רניק ןיילק א יוװ ,ךיז

 : םהיא וצ ּפַאכ ַא ךיז יז טוהט ,ןייוועג ןייז טרעהרעד יז זַא
 ,ַאש ,ונ ?ףךיוא וד -- יז טעשטּפעש -- ? ךיוא טסנייוו וד ? סָאװ --

 ...יז טעשטּפעש -- ! ַאש ,םוק ,בוטש ןיא םוק ...גונעג ,ונ ,ונ ,עלערַאנ
 ...רע טנייוו -- ,טינ דיא ןייק רָאנ ,טינ דיא ןייק ןיב ךיא --
 -בָארַא טימ ,טרעקיוהעגנייא ,ןעכָארבוצ עדייב ,עקניטלַא עדייב יד ןוא

 ...בוטש ןיא קירוצ ןיירַא ןעהעג ,ּפעק ענעזָאלעג

 ןיא סָאד .ןענייווש ןוא ּפעק יד בָארַא ןעזָאל ,שיט םייב ךיז ןעצעז ייז
 ...רעמָאי ןעטסכעה םעד ןופ רעדנעכערבצרַאה ,ןעגייווש ןימ רעכילקערש ַא

 םייב עלייוורעד ןעטלַאה טכיל יד .טייצ עשביה ַא ייז ןעציז ױזַא ןוא
 סעגערב יד ייב ןיוש ךיז ןעלּפַאצ ךעלעגניצ ענירעייפ ערעייז .ןענערבסיוא
 לָאַאז ןופ ךאלעקניוו יד ...רעלעקנוד טרעוו לַאַאז ןיא ...רעטכייל יד ןופ
 -רַאװש ןוא רעצרַאװש ץלַא טרעוו סע ...סנעטָאש עצרַאוװש דךיִז ןופ ןעפרַאװ
 ..,םֹורַא רעצ

 טפיול איטָאדװַא עטלַא יד ןוא טסַאה טימ ריהט יד ךיז טנעפע םיצולּפ
 : החמש ַא טימ לַאַאז ןיא ןיירַא

 -- ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ סיוא יז טיירש -- ! ַאקשטעַאיזָאכ --

 ...טעידָארעג קָאניס ַא יז ,וגָאב ָאװַאלס ...עלעקווַאח ןייד ,ַאקרושטָאד ןייד
 ...טגָאזעג ַאקרַאכוק רימ ,רימ/ .עלעגניא ןהעש ַא ,קָאניס ןעקנינווַאלס ַא

 .טרעטיצ ןוא טרָא ןופ ףיוא טגנירּפש עלעטיג

 -רעביא ? בעל יז -- שירעטסיה סיוא יז טיירש -- ! איטָאדװַא --
 ַא יז טוהט --- ! ןעבָאה רימ טָאנ ןעטוג ןעקרַאטש א רַאפ סָאװ .,.? ןעמוקענ
 ַא ךיז יז טוהט -- ? טסרעה וד ,עלעמעז ,טסרעה וד -- דנעה יד ןיא שטַאּפ
 ...| טבעל יז -- החמש טימ םהיא וצ ּפַאכ

 ,טיוט רעד יו ,ךיילב ,טרָא ןופ ןעביוהעגפיוא ךיוא ךיִז טָאה עלעמעז
 זַא ,ױזַא טרעטיצ ןוא שיט ןופ סעגערב יד ןָא דנעה עדייב טימ ךיז טלַאה
 ' ...יירעגנילק א טימ ךיז ןעלסיירט שיט ן'פיוא רישעג יד
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 ...} רזממ ַא -- ,גידנרעטיצ ,רע טעשטּפעש -- ! רזממ ַא --

 ...ןהָאצ ַא ןָא ןהָאצ ַא םהיא טּבּפַאוװ סע ןוא

 ןעמַאזוצ ךיז טעשטרָאק ,ץכערק ַא טימ קירוצ ּפַאכ ַא ךיז טוהט עלעטיג

 .ןעניוא ענרעזעלג טימ ןעקָארשוצ םהיא ףיוא טקוק ןוא

 רהיא טדניצ ןוא ןערעיוא ערחיא ןיא טגנילק ןוא טכליה -- "! רזממ ַא,

 ַא , -- ןעּפיִל עדנרעטיצ ערהיא ןעשטּפעש --- *! רזממ ַא, --- חומ םעד ןָא

 ..."רזממ



 ג ,.5 6 5 4



 ,סעשימאק:יגארט ןוא סעשימאק



 ןעסיירּפ ןוא זיימ סאוו המשנ ַא ןעגעוו עטכישעג ַא
 ןעסערפעגפיוא ןעבָאה

 יי יי, גיי.

 ..!רעטכעלעג ןייד וצ גָאלק ַא ? טסכַאל וד ,עטַאט

 ,טרָאוװװכירּפש שידוא א

 יא סָאװ ,ןעּפיט עשיגַארט יד ןעגעוו לָאמ ַא ךיז טכַארטרעפ ךיא ןעוו |
 ,יקסראווָאק המלש ןכש ןעגילָאמַא ןיימ ןָא ךיז ךיא ןהָאמרעד ,טנעגעגעב בָאה

 ןייא ןיא ריהט א ןעגעג ריהט ַא טנהָאװעג רימ ןעבָאה ןעטאנָאמ עבילטע
 .טירטס קלָאפרָאנ ףיוא זיוה-טנעמענעט

 עשרעדניק ייב רעסערּפ ַא ןעוועג ָאד רע זיא ,םייה רעד ןופ ליבשמ ַא
 .טַאש ַא ןיא ןעלטנַאמ

 רימ וצ ןהעג טגעלפ ,רימ וצ רעהעגניירַא רעגידנעטש ַא ןעוועג ןיא רע
 -ענ, חומ ןיי מ טָאה ןוא --- ,ןעגָאז טנעלפ רע יו --- ,"ןערעייש חומ ןייז,
 ...תונמחר ןהָא רָאג "טרעייש

 ,ריהט ןיא פאלק ַא ךיז טרעהרעד ,ןיינ ןוא טכַא ןעשיווצ ,סדנעבַא
 טהעג רערעייש חומ רעד -- בייוו ןיימ ּפַאכ ַא ךיז טוחט -- ַאהַא --

 ! אמתסמ ןיוש

 -עב ,טינּפ ךיילב ,רעגָאמ ַא טימ ,רעגנַאל ַא ,רערַאד ַא ,ןיירַא טמוק רע
 -רעפ ,עצראווש ,עסיורג טימ ןוא ,לעדרעב טכידעג ץרַאװש ַא טימ ןעסקַאװ
 .ןעגיוא עט'םולמ

 ! דנעבַא ןעטוג --

 קעװַא ןיילא ךיז טצעז ,ןעצעז ךיז ןעטעב םהיא לָאז ןעמ טינ טרַאװ רע
2 
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 ןיימ זַא ,חומ םעד "ןערעייש , ןופ הרדס עגנַאל ַאזַא קעװַא טהענ ..,ןַאד ןוא

 ןעּפַאלק וצ ןָא טביוה חומ ןיימ ןיא ןוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא ךיז טלַאהעב בייוו

 ...עינזוק ַא ןיא יו ,ןערעמַאה ןוא

 רע טהעג םעדכָאנ ,אמויד ינינע יוזא טָאלנ ןופ ןָא רע טביוה ןעביוה

 ךיז רע טלהיפ ,ךיז טהעטשרעפ ,ָאד ןוא ?עקיטילַאּפ , ןינע םעד ףיוא רעבירַא

 ןעוועג רעקיטילַאּפ ע'תמא ןענייז גנוניימ ןייז ךָאנ .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו

 ...לצרעה ןוא דליפסנַָאקיב לארשי ,ךלמה המלש ,וּביבר השמ .ןעדיא ייב רונ

 .קרַאמסיב -- עקיטילָאּפב לודג ןייא רונ ןעוועג זיא םלועה תומוא יד ייכ

 ַא ,עכּפ !רלעיפסנַאקיב לארשי ַא וצ ,ּפָאק ןעשידיא ַא וצ רע טמוק יו רעבָא

 "לארשי, טרָאװ סָאד ןוא ! דלעיפסנָאקיב ?לארשי רעזנוא ןענעג ?עגניא-רדה

 ןופ טדערעג טלָאװ רע יו יוזא ,עבעיל ןוא עדריוו ַאזַא טימ סיורַא רע טדער

 -יורנ ןייז טימ ןעוועג םלוע שיערמ טָאה סָאװ ,רעדורב ןעכילבייל ַא םענייז

 ..,ֿפָאק ןעס

 -ָאס , ןינע םוצ ךיז רע טמהענ ,"עקיטילאּפ , ןינע םעד טכַאמענ רהָאלק

 ,ךאז עטונ ַא ,עקַאט תמא .גינעוו דָארג רע טלַאה םעד ןופ .,"סומזילַאיצ

 ןעמהענּפָא טעװ ןעמ ןענַאװ זיב רעבָא ,סומזילַאיצַאס זיא ךַאז עטכערעג ַא

 רע !ךלהמ ַא ךימ גלָאפ ,םיקתממ יד ,ןופממ םעד ןעטסילַאטיּפַאק עלַא יינ

 ,יקסרַאװָאק המלש ,רע סָאװ ,רשוי ןייק טינ זיא סָאד זַא ,םיכסמ עקאט זיא

 טָאה טיײברַא ןייז סָאװ ,"ןעּפ רענהעש, ַאזַא טימ דיא ַא ,ליכשמ ַא דיא ַא

 ןעסערּפ וצ ןייז ןעגנואווְצעג לָאז ,םירובח ןעסַאפרעפ ןייז טפרַאדעג רָאנ

 ןעבָארג אזַא ייב ,ּפַאש ןיא סעבענסַאק רעטסימ ייב ןעלטנַאמ עשרעדניק

 ,ןעסעגרעפ טינ ףרַאד ןעמ ? ןעפלעה ךיז ןעמ ןעק סָאװ ...רעבָא ...רעבָא ...גנוי

 ...ןעועיאו טינ ןעמ ןעק טלעוװ עצנַאנ ַא ןעגעג זַא ,גהונ ונהנמכ םלוע זַא

 טָאה םירקיע עלַא ןופ רקיע רעד ןופ .גניטרַאפ טינ ךָאנ רעבָא זיא רע

 ...ךיא ןיימ רוטַארעטיל ןופ ,טדערעג טינ ךָאנ רע

 רעד טימ ,רעשידיא רעד טימ' םולשו סח טינ -- רוטַארעטיל רעד טימ

 טסייה ,רעשיאערבעה רעד טימ עקַאט ,ןיילַא עט'הררש רעד טימ רונ ,"החפש,

 ,סירוצ ןהעצ רהָאי ַא טימ ןעד .בורק ןעטנעהָאנ ַא רַאפ ךיז רע טלַאה -- סע

 רעטציא טינ טָאה ,עקווָאכובירט ןיא ,דנַאלסור ןיא לעטדעטש רעייז ןיא ןעוו

 לעקיטרַא ןעצנַאג ַא ןעבעירשעגנָא רע טָאה ,טנערבעגבא דָאב יד ,טכַאדעג

 ןעכלעוו ןיא ,ןושל םעד ןיא טעמכ ,ןושל-הצילמ ןעכיוה ַא רהעז ןיא םעד ןעגעוו
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 ,קעקיטרַא עגיזָאד סָאד ...ןעבעירשעג "הבכרמ,, ןייז טָאה ?אקזחי איבנ רעד

 סָאלש ן'רעטניה טצעי רע טלַאה ,ןעוועג טקורדעג "ץילמח , ןיא ןַאד זיא סָאװ

 רערעייהט ..,טגעיל הבותכ ס'היתב ןייז ואוו ,עדָאמַאק ןייז ןיא ?עגיר ןוא

 זיא עקנישַאװד עקניזימ ןייז יו רעייהט ױזַא ,םהיא ייכ סע זיא רצוא ןַא יו

 | ,,,םהיא ייב סע
 טָאה רע ןעוו ,טייצ רענעי ןָא םהיא טנהָאמרעד ?עקיטרַא עניזָאד סָאד

 ץרַאװש רע טנייצרעביא םעד טימ ...?ארשיב ?ודג א ןייז וצ ט'םולח'ענ

 ןייק ,רעוו יבַא טינ זיא ,יקסרַאװָאק המלש ,רע זַא ,םענייא ןעדעי סייוו ףיוא

 ,..םינ יאדוא ןעלטנַאמ עשרעדניק ייב רעסערּפ רענערָאבעג

 קרעוורעטסיימ ןייז ךייא רע טעוװו טייהנעגעלעג רעטשרע רעד ייב

 -בעה ןייק טינ טהעטשרעפ רהיא ןוא "יונג , ַא רהיא טייז רעמָאט .ןעזייוו

 וצ טינ ךיז טליופ יקסרַאװָאק רעטסימ :טינ העינמ ןייק ךיוא זיא ,שיאער

 סָאד טעװ רעמָאט ןוא .ןושל-עמַאמ ןיילּפ ףיוא לעקיטרַא ןייז ןעשטייטרעפ

 ןעפורסיורַא טינ ךייא ייב ,ןיילַא רעביירש םעד ןופ טצעזרעביא ,?עקיטרַא

 ןיא טינ רהיא טניפעג רונ רַאפרעד זַא ,ןעסיוו רהיא טלָאז ,תולעּפתה ןייק

 טרעוו ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ תוקיתמ עצנַאג יד לייוו ,םעט ןייק םהיא

 רהיא ןיא "החפש, יד ןעדייר טמהענ רעטרעוו עבלעז יד ןעוו ,ןערָאלרעפ

 ...ןושל-תולנ ןעבָארג

 -קילגנוא , עבילטע ןופ ףיולרעפ ןיא ןעזעלענ םהיא רע טָאה רימ רַאֿפ

 ,ריהט א ןענעג ריחט ַא םהיא טימ טנהָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,םישדח "עכיל

 ...! ?הָאמ ףלעווצ

 עשינַארט עבלעז יד ןוא ענייא טרעהענסיוא ךיא בָאה לָאמ ףלעווצ

 ,רעייפ ן'טימ קעװַא זיא עקווָאכובירט ק"ק ןופ דָאב יד ױזַא יו ,גנורעדליש

 ,,,םירוהט םימ ןייק טָאהעג טינ ,ךאבענ ,ןעבָאה ךעלבייוו עננוי יד ױזַא יו

 וו .ז .א טניילעגּפָא תונותח םעד בעילוצ טָאה ןעמ ױזַא יו

 ,גידנעהעז ,ל?ייוו ,דלודעג טימ טרעהעגסיוא סע ךיא בָאה לָאמ עלַא ןוא

 ןענערב ןעניוא ענייז יו ,רימ רַאפ סע טנעייל רע הבחרה א רַאפ סָאװ טימ

 טרעטיצ לוק ןייז יו ,ןעמאלפ ןעקַאב עכיילב ענייז יװ ,ננורעטסייגעב ןופ

 ,ךיז ןעגָאזוצּפָא טַאהעג טינ ץרַאה ןייק ךיא בָאה -- ,גנוגערפיוא רעסיז ןופ

 זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא ,לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ א ךָאנ ?עקיטרַא ןייז ןערעה וצ

 | ...ןעבעל ןייז ןיא ןעֶניִנְגרעֶפ עטסכעה סָאד זיא סָאד
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 דנַאטשרעפ ןיימ רַאפ ןעגירקעג ארומ ףוס ן'פיוא טָאה רעבָא בייוו ןיימ

 ,גנונהָאװ רעדנַאנַא ןעמהענ וצ ןעדיירוצ ךימ ןעמונעג ןוא

 ןוא רעטייו סָאנ ןייא טימ ןעמונעג גנונהָאו רעדנַאנַא ןעבָאה רימ

 ,טגיהורעב לעסיב ַא ךיז ןעבָאה

 -רע ,ןעד .ןעטלעז רהעז רעבָא ,זנוא וצ ךיוא טצעי טהעג יקסראווָאק

 ,ֿפַאש ןיא טכַאנייב ןיינ זיב עקַאט לָאמ ַא ןוא ןעבעיז זיב רע טייברַא ,סנעטש

 רימ זַא ?זיוה דמערפ א ןיא טכַאנייב טעּפש ױזַא סעּפע ןעמ טהעג יװ ןוא

 ןהעזרעד :ןעװו טכַאמענסיוא טינ טָאה ,זיוה ןייא ןיא טניואוועג ןעבָאה

 ליח תשא ןייז טעװ ,םעד רעסיוא .טּפַאלקעגנָא ןעמ טָאה ,ריהט ןיא רעייפ

 עקשטימ ןיא, זיוה ןופ ןהעגקעװוַא ןעזָאל טינ טָאלג םהיא היחת היתב תרמ

 ,םולשו סח םינ .ּפַאש ןופ ןעמוק ןייז טבעלרעד יז סָאװ םיוק ."ןענירעד

 ךֶאנ ױזַא טקנעב יז לייוו ,טבעילרעפ קרַאטש ױזַא םהיא ןיא זיא יז ?ייוו

 עשיטייל ַא דָארג יז זיא טכיזניה רעזעיד ןיא ,טינ דָארג סָאד ,ןיינ .םהיא

 -םיױרַא ןעליוק רהיא לָאז רע ,םהיא רעבָא ףרַאד יז .,,,רעטכָאט עשידיא

 עכלעוו ,ןעקנישַאװד ןעמהענוצ רהיא ייב לָאז רע ,ןַאמ-?היוק ןופ ןעגניירב

 ןעמהעננייא לָאז רע ;דנעה ערהיא ןופ נָאט ןעצנַאג ַא ּפָארַא טינ טכירק

 רע ;טיירש ןוא ?יומ םעד ןעּפָא גָאט ןעצנַאג םעד טלַאה סָאװ ,ןעקנישַאס

 ...ןעהור טינ רָאג טזָאל סָאװ ,ןעלרעב ןָאהטסיױא לָאז

 טימ ןעמוקעג זנוא וצ טפָא רע ןזיא ,טנהָאװעג טרָאד ןעבָאה רימ ןעוו

 עלערעב ןוא עקנישַאס ,דנעה יד ףיוא עקנישָאוװד -- טולב ?עסיב ץנַאג ןייז

 רעיינ רעזנוא ףיוא דניצַא ,רוציקה ..,סעלָאּפ ענייז ךָאנ גידנעּפעלש ךיז

 ,,,טולב ?עסיב ןייז טימ טינ לָאמנייק ןוא ןעטלעז זנוא וצ רע טמוק ריטרַאוװק

 עקַאט לָאז !?ארשי עמש זיא ,לָאמַא ןיוש טמוק רע זַא ,רעבָא רַאפרעד

 ...! ןעמעראברעד ןיילַא טָאג ךיז

 ,ןעסענעג טינ עצנַאג געט ןיוש טָאה סָאװ ,רעטרעגנוהעגסיוא ןַא יו

 ,שיילפ ,שיפ טימ : בוט לכ טימ שיט ןעטיירגעג ַא ךיז ראפ םיצולּפ טהעזרעד

 רַאפ טינ ךיז טסייוו -- ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ךעלקעשינק ,ךאלזמערכ ,לעפָאטרַאק

 ,ןעדייר וצ טשרע סָאװ ןופ ,טסואוועג טינ רע טָאה ױזַא ,ןעּפַאכ וצ טשרע סָאװ
 ,...ןערעייש, חומ ןייז ןעמהענ וצ טשרע סָאװ ןופ

 ןיא סעלַא טשימ ,רערעדנַא רעד ףיוא אמעהט ןייא ןופ טגננירּפש רע

 ײ!םעֶנייֵמ טרעבגע ןוא חומ ןייז םרעייש ,םענייא
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 -וװָאכובירט ק"ק -- סומזילַאיצָאס -- קרַאמסיב לארשי ,דלעיפסנָאקיב

 עטרעטשוצ יד --- םירוהט םימ יד --- םישנ יד --- הפרש יד --- "ץילמה , --- עק

 ,..תונותח

 ...! ךיז טלַאּפטש ּפָאק רעד

 רעהרעד .שיט-ביירש ןיימ ייב ןָאהטרעּפ ךיא ץיז טכַאנייב לָאמנייא

 | .רהיט ןיא ּפַאלק ַא ךיא
 יו ,עניימ ךאלעטַאט ,רעבָא !יקסרַאוװָאק טשרע -- ןיירַא ףור ךיא

 ! סיוא טהעז רע

 םינּפ רעד ...! ארומ ַא ,טעטלַאּפוצ זיא ?עדרעב ץרַאװש ,טכידעג ןייז

 טינ ,ןעפָא רעדיילק יד ,ןעקָארשוצ ןוא ןענָארטוצ ןעניוא יד ,טשימוצ .,סָאלב

 ןערעטיצ ייז ןוא רימ וצ טלעטשעגסיוא רע טלַאה דנעה יד ןוא ,טעיליּפשרעּפ

 ,..םהיא ייב

 ּפַאכ א ךיז ךיא והט -- ? יקסרַאװַאק רעטסימ ,ךייא טימ סע זיא סָאװ

 .ןעקָארשוצ

 עעעיז רימ וצ סיוא טקערטש ןוא -- רע טלעמאטש -- { קילגנוא ןַא --

 ...טכַאמעג ןעבָאה ייז סָאװ ,טהעז ,.,קילגנוא ןַא -- ,רעטנעהענ ךָאנ דנעה

 ַא ןעטלַאה ייז זַא ,קרעמעב ,דנעה עגידנערעטיצ ענייז ףיוא קוק ךיא

 ,טינ רָאג העטשרעפ ןוא רעיּפַאּפ ךאלקיטש עטלעציּפוצ ,עלעג ןעפיוה

 ,טרעדנואוורעפ ךיא גערפ -- ? סע זיא סָאװ --

 טסייר -- ??עקיטרַא ןיימ ןופ טלַאהניא םעד טינ רהיא טקנעדעג --

 ַאזַא טימ רימ ףיױױא טקוק רע ןוא ?וק גירעזייה ַא סױהַא םהיא ייב ךיז

 ,םינּפ-תונמחר

 ,טרעדנואוורעפ רהעמ ךָאנ ןֵא םהיא ךיא קוק

 טזומ רהיא ..לָאמ לעיפ ױזַא ןעזעלעגרַאפ ךייא ךָאד נָאה ךיא --

 ..!טהעז ...רעביירש ַא ןיילַא ךָאד טייז רהיא ...ןעקנעדעג םהיא ךָאד

 ? יקסרַאװַאק רעטסימ ,ןהעשעג זיא סָאװ --

 טָאה שנעמ רעד זַא ,ןייא רימ טְלַאפ ,םהיא ייב סע גערפ ךיא ןעוו ןוא

 ,ןערָאלרעּפ דנַאטשרעפ ןייז םינּפה

 ...| טהעז --- רע טלעמַאטש -- ,קילגנוא ןַא זיא רימ ייב ---

 ןיא טלאה רע סָאװ ,רעיּפַאּפ ךאלקיטש יד ףיוא רעדעיוו רימ טזייוו רע
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 ,טעשזירגעגמורַא ןענייז תויתוא עטקורדעג טימ ךאלריּפַאּפ יד ...דנעה יד

 ...ןעקעלפ עלעג עניילק טימ ?ופ ןוא ,ּפיז ַא יו ,טרעכעלעגכרוד

 יד ןוא זיימ יד ,לעקיטרַא םעד ןופ טכַאמענ רימ ייז ןעבָאה סָאד --

 ,ךייא טעב ךיא ,טהעז ..;עדָאמָאאק ןיא ןעבילקרעפ ךיז ןעבָאה ....! ןעסיירּפ

 ...| ןעקנעדעג טזומ רהיא

 ,רעטכעלעג ַא טימ טצַאלּפעגסױרַא טינ רעיש ךיא בָאה ,סע טרעהרעד ןוא

 : טדערענסיורַא הימ טימ ןוא טשרעהעב ךיז םיוק

 ...טינ ךיא קנעדעג רעדייל ,ןיינ --

 ננולפייווצרעפ טימ סיורַא רע טצכעגק -- ? ןעמ טוהט סָאװ טנייה --

 ;לוק ןיא גָאטהעוװ ןעפעיט טימ וצ רע טגייל ,לעכיימש ןיימ גידנעקרעמעב ,ןוא

 ייב ..רימ רעבָא .טייקניניילק א רָאנ זיא סע ךיז טכַאד ךייא ,עי --

 יד ..ןעסערפענפיוא ...ַאזַא ,טייצ ַאזַא ןופ ןעקענדנַא ןַא סע זיא רימ

 ,רע טצכערק -- { דנעגוי ןיימ ןופ המשנ

 נערפ -- ??עקיטרא ןופ טלַאהניא םעד ןיילַא טינ רהיא טקנעדעג --

 .םהיא ךיא

 ,טלעפייווצרעפ רע טדער -- ! טינ טרָאװ בלַאה ןייק ,טינ טרָאװ ןייק ---

 רע טדער ןַאד ,עלייו ַא טכַארט .,ןעניושנַא רע טרעוו םיצולּפ ןוא

 : ףָאלש ןופ יו ,סױרַא

 ןעזעלעגרַאפ ךיוא סע ךיא בָאה םענעי ...יקסלָאּפמַאי וצ ןהעג ל'ךיא --

 ...!!ךָאדָא-ִא ...יאדוא טקנעדעג ..ליכשמ ַא ןיא רע ,,.גיצנַאװצ לָאמ ַא

 .סױרַא רע זיא ץכערק ןעזעיד טימ ןוא

 טצעי ךָאנ ןוא ,קעװַא רֶהֶאִי רֶאֲאּפ ַא ןיוש ןענייז עטכישענ רעזעיד טייז

 ןעגיוא עניימ רַאפ יקסרַאװַָאק המלש ןופ טלַאטשעג עשינַארט יד טהעטש
 : רעטרעוו עטלעפייווצרעפ ענייז טצעי ךָאנ טגנילק ןערעיוא עניימ ןיא ןוא

 ןיימ ןופ המשנ יד ...ןעסערפעגפיוא ייז ןעבָאה דנעגוי ןיימ ןופ המשנ יד,

 ... ! דנענוי

 ,קרָאי-וינ ,1897 ,יַאמ



 קילגנוא סעלייב הנח לעמטָאמ

 ,..! ןיירַא --

 טרַאּפש סע ןוא ךיז טנעפע ,ּפירקס ַא טוהט רעמיצ ןיימ ןופ ריחט יד

 ,עטַארַאפ רעצראװוש ַא םימ טקעדעגרעביא ,עלעברעק ַא רעהירפַא ןיירַא ךיז

 טימ ,ןעקַאב עכיילב טימ ,לעדרעב לעג ,רעטיש ,גיציּפש ,ןעסיררעפ ַא ןַאד

 זיא סָאװ ,טוה רעטלַא רעצרַאװש ַא רעטנוא ךאלגיוא עניילק ,עטערומשזרעפ

 .ןערעיוא יד יועביא טקורעגבָארַא

 ךיז טקור עטַארַאס רעצראווש רעד טימ עלעברעק רעד ךָאנ ,רוציקה

 ,רערַאד ס'עלייב הנח ?עטָאמ ןַאמסדנַאל ןיימ רעמיצ ןיימ ןופ ריהט ןיא ןיירַא

 יד טימ ןוא סעציילּפ עגיציּפש ,עלָאמש יד טימ ,ןעצנַאנ ןיא ףוג רעגנַאל

 .עלירָאג ַא ייב יװ ,סיפ ןוא דנעה ערַאד ,עגנַאל

 גירעזייה א טימ רימ וצ רע טכַאמ -- ! ךייא ןעגרַאמ ןעקניטוג ַא --

 ןֵא ףיוא ךיז טצעז ןוא ?הוטש ַא ףיױא לעברעק סָאד קעװַא טלעטש ,לוק

 .ןערעדנַא

 ? לעטָאמ 'ר ,סעּפע רהיא טכַאמ סָאװ ! חרוא ןַא --

 ןעמ טזייל לָאמ א !טלעדעּפ ןעמ ?ןעכַאמ ךיא לָאז סָאװ ,טָא --

 ...|פָאק ןיא ןייטש ַא -- לָאמ ַא ןוא סינעּפ עכילטע

 טערַאגיס ןעטרעכיורעג ַא ןופ ?עקיטש א ענעשעק ןופ סױרַא טמהענ רע

 םעד טרעכיוררעפ ,קָאר ןעטלַא ןייז ןופ ?עברַא ןָא ןָא טבייר ,עלעבעווש ַא טימ

 טזָאל ,ךיור םעד טימ ךיז טהיצרעפ ,ךילטפַאשנעדייל םהיא טנייז ,טערַאגיס

 ,רעטיש ,גיציּפש סָאד ךיז טעלג ,זָאנ עטיור טסָארפ ןופ ,עגנַאל ןייז ךרוד םהיא

 -רעפ ענייז טימ רימ ףיוא טקוק ,דנעה עװַארָאק עדייב טימ לעדרעב ?ענ

 | .טגייווש ןוא ןעגיוא עטערומשז

 ?פעטָאמ 'ר ,עלייב-הנח עקניטלַא רעייא טכַאמ סָאװ --

 טרעוו ןוא ןעגיוא יד בָארַא טזָאל ,רעביא רע טגערפ -- ? עלייב-הנח --

 .ןעניוושנַא רעדעיוו
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 .טייקכילפעה סיוא ךיא גערפ -- ? דנוזעג זיא יז --

 ענייז טימ ןהעג טמחהענ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ,רע טכַאמ --- !טע ---

 ענייז טימ ייברעד טכַאמ ,קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא סיפ ערַאד ,עגנַאל

 .זָאנ רעד רעטנוא סעּפע טעשטרוב ןוא דנעה עגנַאל

 טגעיל ,קנַארק אמתסמ זיא עלייב-הנח בייוו ןייז זַא ,ןייא ריס טלַאפ

 בָאה ךיא זַא ,ןערָאװעג טנערעגפיוא ױזַא רע זיא רַאפרעד ןוא טעב ןיא רשפא

 ...טכַאמ יז סָאװ ,טגערפעג םהיא

 .רעדעיוו ךיא גערפ -- ? קנַארק זיא יז --

 -םיוא ,םעהטִא ןייא ןיא סױרַא טנָאז ןוא קעװַא רעדעיוװ ךיז טצעז רע

 : טנערעג

 זיא ,קנארק ןייז רהָאי טרעדנוח טעוװ יז זַא ןוא ! קנַאמש--קנַארק --

 ןיא ,רהיא קנעדעג ךיא טייז ...! ןעבעלרעביא יז טעוװ ּפָאק ןייפ ? סָאװ

 בייוו ַא ,חרצ קיטש עטרַאװקעגסיױא ,עטרַאדעגסיױא ןַא ןעוועג לָאמ עֶלַא יז

 ..! טע -- הלטבל הכרב א

 ,דנַאה רעד טימ ךַאמ ַא טלעפייווצרעפ טוהט רע ןוא

 ? רע טדער סָאװ : טרעדנואוורעפ ןָא םהיא ךיא קוק

 רע טכַאמ -- ,ןינע ןעגיהטיונ ַא ןעגעוו ךייא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא --

 .קעװַא רעדעיוו ךיז טצעז ןוא טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ,םיצולּפ

 ? סָאװ ןענעוו --

 .ןעגָאז ךייא לעוװ ךיא --

 ףיא ךיז טביוה רע .רעטגערעגפיוא ןעגנילק וצ ןָא טביוה ?וק ןייז

 ,קירוצ ןוא ןיה לָאמ רָאֲאֹּפ ַא רעמיצ סָאד ךרוד ךיז טהעג ,טרָא ןופ רעדעיוו

 טימ טקירד ןוא "! יוא ,יוא ,יוא, : טצכערק ,טוה רעד רעטנוא ךיז טצַארק

 ...סעציילּפ עניציּפש ,עלָאמש יד

 רעד זַא ; טעקשמורדוצ קרַאטש סעּפע זיא לעטָאמ 'ר ןיימ זַא ,ךיא העז

 עקַאט ןייז זומ ,ןעמוקעג רימ וצ זיא רע ןעכלעוו ןענעוו ,ןינע רעגיחטיונ

 : גערפ ךיא ןוא ,רעגיהטיונ א רהעז סעּפע

 ?לעטָאמ 'ר ,ןעגָארטוצ ױזַא סעּפע רהיא טייז סָאװ --

 : טכַאמ ןוא םינּפ ט'הרצ'רעפ א טימ רימ ןענענ ּפֶא ךיז טלעטש רע

 ,ךייא קנעדעג ךיא ...ןַאמסדנַאל א רעניימ טייז רהיא ...סיוא טרעה --
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 ,טנעקעג ןעטַאט רעייא ךָאנ בָאה ךיא ...קישזיּפ ַא ןעוועג ךָאנ טייז רהיא ןעוו

 ...הבוט א ךייא ןופ ןעלעוו ךיא טלָאװ ..,רהָאי עגנַאל וצ זנוא ןעדייז רעייא

 ...4 הבוט ַא ראפ סָאװ --

 ,רעביירש ַא טייז רחיא ...ןעבענ הצע עניטכיר ַא רימ טלָאז רהיא --

 .ענימ רעניד'תונמחר ַא טימ טדערעגסױרַא רע טָאה -- םעד זוכמ רהיא טסייוו

 ? לעטָאמ 'ר ,רהיא טניימ סָאװ ---

 -- ענושמ שממ ףךיא רעוו ,הרצ עלעקיטש ַא בָאה ךיא ,.,,ןיימ ךיא --

 : ןעלהעצרעד ןעמונעג רע טָאה םורָא עלייוו ַא ןיא ןוא .טרעפטנעעג רע טָאה

 בייו ַא טימ טבעלעגבָא ?ןעטכיר םעד ףיוא טנעקענ ךיז טָאה רעװ ,

 א ..ראות תפי עסיורג ןייק טינ זיא עלייב הנח ,עקַאט תמא  ,רהָאי 0

 יז טָאה סָאד ..טכַארעג ךייא רַאפ טינ .קנַארק זיא יז זַא ,גיצנַאװצ רהָאי

 ַא ןַא רָאג יז טּפַאכ טינ ןזַא ,גָאטהעװ-ץרַאה יז טָאה סָאד ,גָאטהעוװיּפָאק

 ,רענייב ןוא טיוה -- םינּפ ַא ...ןעקור ןיא שינעכערב ַא ,טייז ןיא שינעכעטש

 סָאװ ,?ידבהל יונ ןייק טינ ,דיא א זיא דיא ַא רונ ! יז ןעקוקוצנָא קערש ַא

 ,עציניובוילַאּפ ַא ,ערעדנַא ןַא ףיוא ךיז רע טכוז ,ןהעש טינ זיא בייוו ןייז זַא

 האּפ רעקניל רעד ןיא לָאמ ןייק רימ זיא ןעכַאז ע'סואימ ענױזַא ..,סע טסייה

 ; טשינ רָאנ ןוא בייוו ןיימ זיא יז זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ...ןעגעלעג טינ

 טימ ךאלרעדניק טכַא ...דיא רעשיטייל רעדעי יו טרהיפענפיוא ךיז בָאה

 ןיא עלַא ןענייז ייז ..,רעטכעט יירד ןוא ןהיז ףניפ : ונייהד ,טַאהעג רהיא

 ייווצ טימ ןהוז ןייא ..,ןָאדנָאל ןיא עהטארייהרעפ ןהיז יירד ...דמערפ רעד

 רעטסגניא רעד טימ ןהוז רעטסנניא רעד ןוא ...ַאניטנעגרַא ןיא ךאלדיימ

 ,ןעפייב-חנח ןיימ טימ ךיא ...אקירפַא ןיא נרזבסינַאהְאי ןיא ןענייז רעטכָאט
 ןעלדעּפ ןיימ ןופ .רהָאי ףניפ ןיוש קרָאיינ ןיא ןענייז ,ךָאד טסייוו רהיא

 ױזַא ןעלהָאצ ןעפרַאד טינ לָאז ךיא ןעוו ,ןעבעל ַא ןעכַאמ טנעקעג ךיא טלָאװ

 -דנעל ןיימ ףיא ?הָאצ רעלָאד ןהעצפופ ...סמור יירד עניימ רַאפ דלענ לעיפ

 ייוצ ךיא טלַאה ?דָלָאנ טימ רצוא ן'ַאזַא ןעמ טמהענ ואוו טנייה ...דרָאל

 , ...סרעדרָאב

 ...לעדיימ א טימ רוחב ַא קירוצ סקעז םישדח ַא טימ ןיירַא רימ וצ ןעהיצ,

 סָאד .ףךייר ןָאהטעגנָא ,רענהעש ַא ,ןַאמ-רעגנוי רענייפ ַא ןיא רוחב רעד

 ענעטָארעג רָאֹּפ ַא יו ,ןעקַאב טימ ,קיד ,ךיוה ,עקצַאצ ַא שממ זיא לעדיימ

 זַא ,ייז ןעגָאז ..שממ ,רעייפ רעקיטש ןעניוא טימ ,סעקטיק עניד'בוט-םוי
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 ןעלָאז ייז יבַא ,הנאד ןיימפ .טכער ךיוא רימ ייב זיא ,חהלכ-ןתח ןענייז ייז

 .דלעג-הריד רעייז ןעלהָאצ

 ןייא -- רוחב רעד ןוא ּפַאש ןיא ןעטייברַא טהעג לעדיימ סָאד ,רוציקה,

 ,ןעמָאנ רהיא ןיא ידייק ,לעדיימ סָאד ...טינ ןהעצ ןוא ָאי רע טייברַא גָאט

 סָאד טימ םהיא טעמרָאק ,ןעניוא יד ןיא ןיירַא םהיא טקוק ,םהיא ךָאנ ט'שלח

 ,ךאלגנירעה ענעטָארבעג טימ ,ףאלעקנידרַאס טימ ,עטסעב ןוא עטסרעייהט

 -סער ַא ןיא ןעסע םהיא טימ יז טהענ סרעּפַאס ןוא רעטוּפ ןוא זעק טימ

 ט'רנּפ יז ,ץרוק ...רעלעב ףיוא ,רעטַאעהט ןיא םהיא טימ טהענ ...טנַארָאט

 ...םהיא ךָאנ קעװַא

 יז טָאה .זלַאה רענ'הפרט רהיא רַאפ ןענָארקעג דנייפ יז בָאה ךיא

 טָאה .רעקוצ ןיימ ןופ טכַאמעג ?ת ַא יז טָאה ,עעהט ןעקנירט טצעזעג ךיז

 רעקוצ ןיימ טימ ליומ ןעלופ ַא ןֶא ךיז יז טּפָאטש ,רענהייצ עדנוזעג עסייוו

 -הנח ןוא רימ ייב טצַאלּפ לַאג יד זַא ,קשמָארכ -- קשמָארב -- קשמָארב ןוא

 ! סָאד גידנעהעז ,ןעלייב

 עדנוזעג ,עבָארג ַא טציז ָאד ןוא -- ,ינעּפ ַא טזייל רעלדעּפ ַא ןענַאװ זיב ,

 ייז יװ ,ןעניוא ענעגייא ענייד טימ טסחעז וד ןוא ,רוחב רהיא טימ דיומ

 !ענייד עניטנעס-ףניפ עצנַאג ןעננילשראפ

 טא .תומ תאנש ןענָארקעג דנייפ ן'ידייק ןוא םהיא בָאה ךיא ,רוציקחה ,

 ףיוא ךיא בָאה ןעקוק זַא ,ריזח יװ ,ןערָאװעג ףירט רימ ייב ןענייז ייז טושּפ

 ...} טנעקעג טינ ייז

 רעקוצ ךאלקיטש ןעלהעצבָא לָאז יז ,ןעלייב-הנח ןיימ לָאמ ןייא ךיא גָאז,

 יירד וצ ,רחיא רַאפ ייווצ ןוא םהיא רַאפ זָאלנ ייווצ ,עעהט זָאלג רעיפ רַאפ

 רעד ןופ ןעמהענוצ יז לָאז רעקוצ ענירעביא סָאד ,,זָאלג ַא ףיוא ךאלקיטש

 -רעד טרעוו ןוא ,ךייא טאנ רעקוצ ךאלקיטש ?לעיפ ױזַא טֶא .עצינרעקוצ

 ...1 ןענרָאװ

 לָאמ ןהעצ טרעהעג ןנוא עקַאט ידייק טָאה ?רהיא טניימ סָאװ,

 ןעמונעג טָאה ןוא ירעסָארג ןיא ןעטנוא ןעגנַאגעגבָארַא זיא .ץַאק יד יװ
 -עג רעטייוו םהיא טָאה ןוא ,גנונעכער ןיימ ףיוא רעקוצ רעיּפַאּפ ַא טרָאד
 ! רודב רהיא טימ טעקשמַארב

 ..טיוט םעד שממ ייז שניוו ךיא זַא ,ףירט רהעמ ךָאנ רימ ייב ייז ןערעוו

 סעכ ןיא ךָאנ ךָאד ייז ןענעק ?ןעדייר ? ןעד סָאװ ...רעבָא גייווש ךיא
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 ׁשזַא ךיז ןעבָאה ןעלייב-הנח ייב ןוא ךיא גייווש ! ןעהיצסיױרַא ןוא ןערעוו

 : ,.,םָארדרעפ ןופ ןעפורעגבָא ןעגָאטהעװ עלַא

 טרעילרעפ לָאמ ןייא טימ .שדוח ַא ךָאנ ןוא שדוח ַא קעווַא ױזַא טהעג,

 רהיא .עטייווצ ַא ,ךָאו ןייא טינ טייברַא .,ּפַאש ןיא טייברַא רהיא ידייק

 טרעוו .טייברַא ןעכוז ןהעג טינ ?יוװ ןוא םייה רעד ןיא ךיוא טציז רוחב

 ךיא זַא :רוחב םוצ יז טגָאז ,ױזַא ןוא ױזַא .,ןעצרַאה ן'םיוא רעטיב רהיא

 רעבָא ,טײברַאעג טינ טסָאה וד זַא ,טרַאעג טינ ףימ טָאה ,טייברַאעג בָאה

 ...ןענירק טייברַא רעדעיוו ?עוו ךיא זיב ,רימ ןעפלעה וצ ןהעז וטזומ טציא

 ,ָאטינ -- ונניאו ,קעװַא זיא רוחב רעד ןוא ,טגעירקוצ ךיז ןעבָאה ייז ,ץרוק

 ! ןייוא דרע'רד ןיא יו

 ,טרָאד ,ָאד םהיא טכוז ,טלעוו יד אמתסמ ידייק ןייא טסייר ,אלימ ,

 יז טרַאּפשרעּפ ,םײהַא יז םמוק !ָאטינ -- עטנַאקעב יינ ,טיילסדנַאל ייב

 רעקוצ ןיימ ,טינ יז טקנירט עעהט ןייק .טנייוו ןוא רעמיצ רהיא ןיא ךיז

 ,וניטיעלח ןַא יו ,רעקוצ ןייק טינ טעקשמָארכ יז זַא ןוא .טינ יז טעקשמָארכ

 לעסיבַא רהיא ףיוא נירק ךיא ןוא ,רהיא ףיוא סעכ רעד נָא רימ ייב טהענ

 עשידיא ַא ,ןעסָאנרעפ טולב עשידיא ? סָאד ןעמ טנָאז יוז ..,ךיוא תונמחר

 טוג ַא עבטב ךיוא טָאה עלייב-הנח ןיימ ..טכַאמענ ךילקילגנוא רעטכָאט

 ! רזממ רעד ,ןערעוו רע לָאז ןעכָארבעגנייא זַא, : רוחב םעד יז טליש ,ץרַאה
 םהיא גָאטהעװדץרַאה רהיא ןוא ןעצרַאה ןיא םהיא גָאטהטעװ-ןהייצ רהיא זַא

 רָאָאּפ עגיטכיר ַא ןענירק טליוו רחיא ביוא ,רוציקה "!רענהייצ יד ןיא

 ! ןעלייב-הנח טימ ןעביוהנָא רונ ךיז רהיא טלָאז ,תוללק

 גאטשרענָאד ...ךָאװטימ ןוא גאטסנעיד ,גאטנָאמ קעװַא ױזַא ןעהעג ,,

 -דוצ ַא ןעגעקטנא רימ טפיול עלייב-הנח טשרע ,ןעלדעּפ ןופ םייהַא ךיא םוק

 "!ט'שלח יז ! ייבראפ זיא יז ,לעטָאמ ,רעכינ, : ענעקארש

 יז טשרע ,רעמיצ רהיא ןיא ןעלייב-חנח טימ ןיירַא אמתסמ ךיא ףיול

 -וצ טימ ,רעייפ-םַאלפ םינּפ ַא טימ ?לעטעב רהיא ףיוא םודַא ךיז טפרַאװ

 ...ןעהיצבִא טינ םעהטִא םעד ןעק ןוא טנייוו ןוא טכַאל ,רָאָאה ענעזַאל

 ןומ ןעמ .שענעקיטש יד ךאבענ טָאה יז זַא ,עלייב-חנח רימ וצ טגנָאז ,

 ...ןעברַאטש יז ןעק םינ זַא ,גיסע טימ ןעביירסיוא טוג ץרַאה סָאד רהיא ;
 אמתסמ ךיא ביילב .עקזולב יד רהיא ןעיליּפשרעדנַאנַאפ רימ יז טסייה

 ַא ייב ןעיליּפשבָא ןעכירק לָאז ךיא ,טסייה סָאװ .,םלונ-ךמל ַא יו ,ןהעטש
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 טכארט ףךיא סָאװ ,עלייב-הנח ןיימ רעבָא טהעטשרעפ ?עקזולב ַא ?עדיימ

 געמ תושפנ תונכס עבילוצ ,שנעמ רערעטלע ןַא ,השקשינ, :טכַאמ יז ןוא

 "! טינ חוכ ןייק בָאה ךיא ןוא ןעשיק ןופ ןעבייהפיוא יז ףרַאד ןעמ ..,ןעמ

 ןופ גיסע ?עשעלפ סָאד ןענניירב סױרַא יז טפיול ,סע טגָאזעג ןוא,

 .רעמלַא

 תונכס בעילוצ ..,עלייב-חנח ,טכערעג זיא יז; :ךיז ייב ךיא טכַארט,

 "! ןעמ זומ תושפנ

 ,ןעמַאזוצ ךייא טימ ןערעוו ןעפלָאהעג ױזַא לָאז ךיא ? טרעה רהיא,

 רעטכַאט עשידיא ַא רונ ,טניימעג רהעמ טשינ רָאנ טלָאמעד בָאה ךיא יו

 טכַאל ןוא טנייוו יז יוװ ,ןערעיוא ענענייא עניימ טימ רעה ךיא זַא ! ןעפלעה

 ,ןעניוא ענעגייא עניימ טימ העז ךיא ןַא ; ןעּפַאכבָא טינ םעהטָא םעד ןעק ןוא

 ...| םינ רהיא סָאד ןעמ טפלעה יוװ טנייה -- ,טקיטשרעד שממ טרעוו יז יו

 ןערעטיצ רונ דנעה יד ...עקזולב יד ןעיליּפש רהיא ךיא םהענ ,רוציקה,

 יו ,טרָאפ .עלערָאה ַא ךיוא ךיז ןעלסיירט סיפ יד ןוא עלעסיבַא רימ ייב

 ןוהט ֹוצ סיוא רימ טמוק ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,ןעמ טגָאז

 .י ךַאז אזַא

 טכבאל ןוא יז טנייוו ,עקזולב יד ןעיליּפש וצ ןֶא רהיא בייח ךיא זַא ןוא,

 ןעגיחורעב וצ ךיז עװערַאטס ןוא קַאב ןייב טעלנ ַא יז ךיא וחט ,רעכעה ךָאנ

 ?ַאש-ַאשיאש -- רהיא וצ ךיא ךַאמ -- ,עלעדייק ,אש ,ַאש :יז

 ןופ קעװַא ּפַאכ ַא ךיא והט ,עקזולב יד רהיא טעיליּפשעגרעדנַאנַאפ,

 ...ןעניוא יד וצ שזַא ךַאמ ,רעטהירבעגבָא ןַא יװ ,ּפָאק םעד רהיא

 : טיירש ןוא גיסע םעד טימ עלייב-הנח ןיירַא ָאד טמוק,
 ,..פעטָאמ ,טעסרָאק םעד טימ עקזולב יד ןעצנַאנ ןיא סיוא רהיא והט --

 ! ןעביירסיוא טוג רהיא זומ ןעמ

 זַא ,הדותמ ןוא הדומ ךיז ןיב ךיא ןוא .,ןעלייב-הנח ןיימ ךיא נלָאפ ,

 -עג ןיילא םעד ןענעוו טציא ךיא בָאה ,טגָאזעג ךָאנ רימ סע טָאה יז רעדייא

 ,..טכארט

 רימ ןעבָאה ןענוז ןעבעיז עלַא ! עקניצרַאה ךַאלעמַאמ -- םיצולּפ ןוא

 ,טלַאק ןוא סייה ןערָאװעג רימ זיא סע ..ןעגיוא יד ןיא ןָאהטעג ןייש א

 ןיימ ףױא ךָאנ ךיא בָאה עקלַאיל ַאזַא ?טרעה רהיא .סייה ןוא טלַאק

 "! עענש רענעלאפעגסיוא טשרָאקָא יוװ ,ךלימ יו ,סייוו .ןהעזעג טינ ןעבעל
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 טצַארק ,ּפָאק ןופ טוה יד בָארַא טמהענ ,ןעניװשנַא טרעוו לעטָאמ 'ר

 ייב יז טָאה ּפָאק םעד ,יוא ,יוא} : טנָאז ןוא גנולפייווצרעפ ןימ א טימ ךיז

 ...! טינ ץרַאה ןייק ,ּפָאק ןייק ןיוש בָאה ךיא ...ןעמונעגבָארַא רימ

 .ךיא גערפ -- ? לעטָאמ 'ר ,רעטייוו ןעוועג זיא סָאװ ,ונ --

 :ּפַאכ א ךיז טוהט רע

 .שממ ּפָאק ַא ןהֶא םורַא ךיא הענ ןָא טלָאמעד ןופ ? ןייז לָאז סָאװ --

 ...ןייבעג רהיא טלישרעפ ךיא ...ןעקוק טינ ךיא ןעק ןעלייב-הנח ןיימ ףיואי

 ַא ,ךיא ןיב רענעגושמ ַא ...סעלייב-הנח לעטָאמ רהעמ טינ ןיוש ןיב ךיא

 ..ןידייק ףיוא טקוקעג רונ ךיא טְלָאװ בוטש ןיא !יַאטלוהבש יַאטלוה

 ןיא ןייא ךיז ןעסע ןעגיוא ערהיא יו ,ךיא ?היפ ,רימ ףיוא קוק ַא יז טוהט

 עצנַאג סיוא טרָאד ןעטָארב ןוא ןענערב ןוא רעייפ ַאזַא טימ ןעצרַאה ןיימ

 ,טלָאװעג ךיא טלָאװ ,עעהט לָאמ ַא יז טקנירט ...ןעדנזאוו עצנַאג ,רעכעל

 ןוא .ןייז רהיא לָאז דנוזעג וצ ,ןעסעפיוא רעקוצ ןעצנַאנ םעד לָאז יז זַא

 ענידרעהירפ יד ןיא יוװ ,רעקוצ םעד טעקשמָארכ יז זַא ,לָאמ ַא ךיא רעהרעד

 ןעטפג ַא טרעהעג טלָאװ ךיא יו ,ןעצרַאה ן'פיוא טוג ױזַא רימ טרעוו ,ןעטייצ

 בוטש ןיא רעבָא יז זיא ....הנותח ַא ףיוא "ןעיד ירבָאד, ַא ןעלעיּפש רמז ילכ

 ,רהיא ןהֶא סואימ רימ זיא זיוה ןיימ ; טינ טרָא ןייק ךיז ךיא ןיפעג ,ָאטינ

 ...ָאטינ ןיא יז ןעו ,טלַאק ןוא ניד'ךשח ,רעטסניפ ,טרָאד זיא רעטסניפ

 רעייפ ַא ראפ סָאד זיא סָאװ ,?לעטָאמ , : ןיילַא ךיז ףיוא ןָא ךיא לַאפ לָאט ַא

 טזיב וד !וד לארשי רכוע וד ,יַאטלוה וד ,ךיז רהעלקעב ?ּפָאק ןייד ףיוא

 רעכעה ןיוש ךָאד טזיב וד ,תמאה םלוע םעד ףיוא סופ ןייא טימ ןיוש ךָאד

 טינ ןיוש זיא לעטָאמ ןַא ,ןעגרָאמ לעטָאמ ,טנייה לעטָאמ רונ "!? רהָאי 8

 ערהיא טרָאד ןענערב ,ץרַאה ַא טָאה לעטָאמ !,..  רימ זיא העוו ,לעטַאמ רהעמ

 לעטָאמ ...םינּפ גיטכיל רהיא טרָאד טנייש ,חומ ַא טָאה לעטָאמ .,.ןעגיוא

 ןעליוו ,ןעגיוא טָאה לעטָאמ ..,לוק סיז רהיא טרָאד טכליה ,ןערעיוא טָאה

 רע ואוו ,טהעג לעטָאמ ואוו ...ןיילַא יז רונ יװ ,ןהעז טינ םענייק רהעמ ייֵז

 רענהעש זיא סָאװ ,עקלַאיל יד םודעמוא רע טהעז ,טציז רע ואוו ,טהעטש

 -עגסיוא טשרָאקא ןופ ,ךלימ ןופ רעסייוו זיא סָאװ ,ןענוז ןעבעיז עלַא ןופ

 ךיא -- ,רימ זיא העוו .ןעפיולטנא טינ רהיא ןופ ןעק ךיא ..עענש םענעלאפ

 ...| טינ ןעק

 ןעסייה ? ןָאהט טציא ךיא לָאז סָאװ ,הצע ןַא רימ טיג ,ףייא טעב ךיא ,
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 ףיא לָאז רשפמא ..טינ חכ ןייק ךיא בָאה -- ןיוה ןיימ ןעזָאלרעפ רהיא

 : ןערהָאפ ךיא לָאז ןיהואוו : ךייא ךיא נערפ ,רעדניק עניימ וצ ןערהָאפקעוװַא

 ,רהיא טקנעד ןוא ...? עקירפַא ןיא יצ ,עניטנעגרַא ןיא יצ ,ןָאדנַאל ןיא יצ

 טינ רהעמ ןיוש יז לעװ ךיא ןעוו ,עניטנעגרַא ןיא יצ ,אקירפַא ןיא ,טרָאד זַא

 ?ןעסעגרעפ ןענעק יז ךיא לעוו ? הורוצ ןעזָאל ןיוש ךימ יז טעװ ,ןהעז

 רימ טשימ ,ןעגיוא יד ןיא רימ ךָאד טצנַאט יז .טינ סעּפע ךיז טביולג רימ

 רַאפ סָאד זיא סָאװ ,רימ זיא העו !טינ וליפַא יז העז ךיא ןעוו ,חומ םעד

 *.! קילגנוא ןַא

 ,1908 ,ץרעמ

:5 

 ארי



 אוָארּפ ןוא עיזעַאפ

 -עגפיוא ךיז טָאה ןוא רעדעפ סָאד טניילענקעװַא ,טגידנעעג טָאה רע

 ,טרָא ןופ ןעביוה

 םענעי טימ ןוא עבעיל טימ ,תולעּפתה טימ ןעבירשעג סע טָאה רע

 טרָאװ סעדעי ...רעטכיד ע'תמא יד טנַאקעב רונ זיא סָאװ ,גָאטהעװ ןעסיז

 "הרוש עטכידעג עקניצרַאװש יד ןיא ןוא טולב ןייז טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא

 ...המשנ רעגידוז ,רעסייה ןייז ןופ קיטש ַא טלעּפַאצעג ךיז טָאה ךאל

 עט'םולח'רעפ ענייז טימ טקוקעג טָאה ,שיט םייב ןענַאטשעג ןזיא רע

 סע סָאװ ,ףאל'הרוש עקניצרַאװש יד טימ רעיּפַאּפ סייוו סָאד ףיוא ןעניוא

 ףֹוג םענהעש ַא טימ ןעזעוו בעיל ,גידעבעל ַא םלַא טכַאדעג םהיא ךיז טָאה

 -עב יד טלעגיּפשעגּפָא ךיז טָאה םינּפ גנוי ךיילב ןייז ףיוא ןוא ,המשנ ןוא

 | ; טכַארטעג טָאה רע ןוא ,עלעעז ןייז ןופ גנורעטסייג

 רע טָאה םהיא ןיא ,קלָאפ ןייז רַאפ ןעפַאשעג רע טָאה קרעוו סיורג א

 ...טייצ רעטצעל רעד ןופ ןעדנואוו עשירפ ס'קלָאפ ןייז טגיבייארעפ

 ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ןערעטסייגעב זומ גנולחעצרע עזעיד,

 יד ןערעטסייגעב זומ -- ,טכַארטעג רע טָאה -- ,רהיא קיש ךיא רעכלעוו וצ

 ,רימ וצ ,רימ וצ ןוא קלָאּפ רעייז וצ עבעיל רעייז ןעפורטיורַא זומ ; רעזעל

 ..."! קרעוו סיורג ַאזַא ןעפַאשעג טָאה סָאװ ,רעטכיד רעייז

 טימ ישואל ןייז ןופ סעסימ יד ראפ ןעזעלעגרעביא סע טָאה רע ןוא

 ןעגיוא עגידנענערב טימ ,םינּפ גידנעמַאלפ ַא טימ ,עבעיל טימ ,תולעּפתה

 ...גנוגערפיוא ןופ ?וק גידנערעטיצ ַא טימ ןוא

 ַא ןיא ,עקיד א ,עטיירב ַא ,עצרוק ַא ,ענעדיא ע'טושפ ַא -- סעסימ יד

 ,סמערַא עקיד עטיור יד רעביא לעברַא עטרעשַאקרעפ-ךיוה טימ ,דיילקיזיוה

 עצרַאװש יו ,טעזױּפעגמורַא ןעבָאה סָאװ ,רָאָאה עטעטלָאּפוצ עצרַאװש טימ

 ףיוא ןעטניה ןופ ןוא ןערעיוא ערהיא םורַא ,ןערעטש רהיא ףיוא ,ךאלעגנעלש

 ןוא דנַאה ןיא לעטשרעב ַא טימ ןענַאטשעג זיא -- ,ןעקַאנ ןעקרַאטש רהיא
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 ןעוועג זיא ןעגיוא עטערומשזרעפ ,עניילק ערהיא ןיא ןוא םינּפ קיד רהיא ףיוא

 : טכַארטעג טָאה יז ןוא ,דלודעגנוא ןופ ענימ ַא ןעסָאנוצ

 ענייז טימ ,קַאװטיל רענעגושמ רעד ,ּפָאק ַא רימ רע טּפַאלק סָאװ ,יוא --

 ,..! ןעטייקשירַאנ

 ןייק טָאה יז :;םהיא ןופ ןהענקעװַא טלָאװעג יז טָאה לָאמ עכילטע

 רע טָאה לָאמ סעדעי רעבָא ; ןָאהט וצ ךָאנ יז טָאה טייברַא ךס א ,טינ טייצ

 : טרעטסייגעב רהיא וצ גידנעיירש ,םערָא ןעקיד ןעטיור ן'רַאפ טּפַאכעגנָא יז

 טעװ רהיא ,טרַאװ טא !טגידנעעג טינ ךָאנ ,טראו ,טרַאװ טָא --

 ...1 רעטייוו ןערעה טשרע

 טזומעג רעטייוו ןוא ןהעטש ןעבילבעג רעטייוו יז זיא גידנעליוו טינ ןוא

 ...ןעזעל ןייז ןערעה

 ,ןעסירעגניה רהעמ ןוא רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ ןעזעלעג טָאה רע ןוא

 טימ ,ןברק ןייז ,יז ןוא רעייפ רהעמ ךָאנ טימ ,?היפעג ןערעפעיט ךָאנ טימ

 : טבַארטעג טָאה ,דנַאה ןיא ?עטשרעב רעד

 וטסָאה ? ןעזעל ןייז וצ ףוס ַא לָאמַא ןעמהענ ןיוש טעוװ ,םלוע לש ונובר,

 -ַאנ טימ רעיּפַאּפ ןעניוב ?לעיפ ױזַא ןעביירשנָא ןענעק לָאז שנעמ א ,ןהעזעג

 (* ..,"! רעדרָאב ַא טקישענוצ טָאג רימ טָאה ,ונ ...? ןעטייקשיר

 (* םורב ַא ןָאהטעג ּפַאכ ַא טָאה ,ןעטלַאחעגסיוא טינ יז טָאה ףוס ן'פיוא

 ...גידנעזעל ,רהיא ךָאנ -- רע .,ןערהעק ןוא רעמיצ ן'רעביא ןהעג ןעמונעג ןוא

 טעװ רשפא : גנולפייווצרעפ טימ טעמכ ,רעלענש ןערהעק ןעמּונעג טָאה יז

 טינ ךָאנ רעבָא טָאה רע ...!שענעקישנָא יד ןערעו ליטש ,ןערעהפיוא רע

 טָאה ןוא ,המהב רעד ךָאנ בלַאק ַא יװ ,ןעגנַאגעגכַאנ רהיא זיא ,טגידנעעג

 ...ןענעלעג ןוא ןעזעלעג רהיא

 -ייווצרעפ ַא זיא ,רעמיצ םעד טימ ןערָאװעג גיטראפ ךיג ףיוא זיא יז

 --רע .ןערהעק ןעמונעג טָאה ןוא רעמיצ ןעטייווצ ןיא ןעמָאלעגניירא עטלעפ

 ...ןעזעל ןייז עגר ַא ףיוא קיספמ טינ וליפַא זיא ,דחיא ךָאנ שרַאמ

 ןָאהטעג טכַארט ַא יז טָאה -- ? ןערָאװעג ענושמ טנייה רע זיא סָאװ,

 "!? ךָאנ רימ רע טפיול סָאװ -- סעכ טימ

 ,מנַארימרַאװק *

 ,םיזעב (
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 : חומ ןיא קנַאדעג ַא ןעלַאפעגנייא רהיא זיא םיצולּפ ןוא

 ,רעטסניפ ןיא טרָאד ...ןעמַארפיוא רעמיצ-ףָאלש ןיא ןיירַא טעװ יז

 ...ןערעוו ןעניװשנַא ןעזומ אליממ רע טעװ ,ןעזעל וצ יו ,ןהעז טינ רע טעוו

 ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז יז טָאה ,טכַארטעג גנַאל טינ ןוא

 ...גנַאג ןיא גידנעזעל ,רהיא ךָאנ -- רע ןוא

 ; ןָאהטעג ּפַאכ ַא טשרע ךיז רע טָאה רעמיצ-ףָאלש ןערעטסניפ ןיא

 רהיא -- טגָאזעג וויאאנ רע טָאה -- ןעזעל טינ רָאג ךָאד ןעמ ןעק ָאד --

 | ...1 ןערעוו גיטראפ דלַאב ָאד טעוװ

 סורדרעפ טימ יז טָאה -- ,ןָאהט וצ ךס ַא ָאד בָאה ךיא ,ןייג ,ןיינ --

 | .טרעפטנעעג םהיא

 ?ַאה --

 יר ןיא ןעּפַאט ןעמונעג טָאה ,ןָאהטעג טכַארט ַא עלייו א טָאה רע

 ...ועג יד ןעדנוצעגנָא ןוא עלעבעווש ַא ןעמונעגסױרַא טָאה ,סענעשעק

 ,דנעה יד ןעכָארברעפ טָאה סעסימ יד

 זענ ןיימ -- ןעירשעגסיוא יז טָאה -- !הּפצוח ַא ןיוש זיא סָאד --

 ,..| טינ דלעג ןייק םינּפה ךייא טסָאק

 ןעועלעג תולעּפתה טימ טָאה ןוא טרעהעג טינ ןיוש יז רעבָא טָאה רע

 ...ןהעטש ןעבילבעג רעהירפ זיא רע ואוו ,טרָא פעד ןופ

 | ,טגידנעעג טָאה רע

 סָאװ ?ָאה ,טוג -- תולעּפתה טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ? ונ --

 ןיא סע זַא ,טינ טסעגראפ ? ןעקורד גנוטייצ יד סע טעוװו ...? רהיא טגָאז

 | ...! ךאז עטשרע ןיימ
 טרעפטנעעג םהיא גיטולבטלַאק יז טָאה -- גיטרעפ ןיוש טייז רהיא --

 ...זעג יד טציא טשעלרעפ ,ונ --

 וצ ןענאטשעגוצ רע זיא -- ?ַאה ,טוג :רהיא טנָאז סָאװ רעבָא --

 ,רהיא

 ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ! חנַאד ס'עבָאב ןיימ ? טוג ןעוו ,טוג סָאװ --

 ,ןייז טלָאז רהיא זַא ,טנעכערעג טינ בָאה ךיא ,ןעבעל'כ -- סורדרעפ טימ

 ףהיא ...ןרָאהנירג ַאזַא ,ןעבָאה טינ לעביארעפ ןייק רימ ףיוא טלָאז רהיא

 טציא ..זעג ירד טשעלרעפ ,ונ ...רוחב רעטעדליבעג ַא סעפע ךָאר טייז
 ...ןערעמיצ ענעי ןיא ןעמַארפיוא ןהעג ןיוש ךיא ןעק
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 שױרַא ןענייז עדייב ייז ןוא רענערבדזעג םעד טהערדעגניירַא טָאה רע

 ,רעמיצ-ףָאלש ןופ

 רע טָאה -- 4ןרָאהנירג ַא סעּפע ךיא ןיב סָאװ רַאֿפ ? יא סָאװ --

 ,רעמיצ-סע ןיא גידנעהעגניירַא ,טגערפעג

 .שיט ןופ עטַאראס יד ןעשיוו טלעטשעג ךיז טָאה יז

 טמהענרעפ -- ,טרעפטנעעג יז טָאה -- ,ןרָאהנירג ַא רהיא טייז סיווענ --

 ? סָאװ ...ןעבעירשעגנָא ןעניוב ןהעצ יאדוא ...ןעטייקשיראנ ענױזַא טימ ךיז

 ןיא ץַאלּפ א טכוזעגמיוא רעסעב ךיז טלָאװ רהיא .,.,? סע ףרַאד רעוו ? ןעוו

 רימ רהיא טעוװ דלַאב ןוא ..,ךיש רָאֹּפ ַא טפרַאד רחיא ,ןעבעל'כ ...ּפַאש ַא

 -שירַאנ יד טימ טָא ...ישזָאל רַאפ רעלָאד יירד יד ןעלהָאצעב ןעפרַאד ךיוא

 עגושמ ןעשנעמ ַא רהיא טנעק ,ןעבעירשעגנָא טרָאד טָאה רהיא סָאװ ,ןעטייק

 ..|ןעכאז ערעדנַא יד רַאפ ןוא ישזַאל רַאפ ןעלהָאצעב טינ רעבָא ,ןעכַאמ

 ןעטשרע םעד ..,יִאב רענדָאמ ַא טייז רהיא -- רעטנוא ךיז יז טכערב -- ,יוא

 גיצנאוצ ןוא ייווצ א ! רעדרָאב םענדָאמ ַאזַא ךיא בָאה ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ

 טינ טָאה ,ןעבָאה טינ לעביארעפ ןייק רימ ףיוא רהיא טלָאז ,יִאב רעגירהָאי

 ...!ןעטייקשירַאנ ענױזַא ןעגנעוו ןעטכַארט טפרַאדעג

 טקוקעג טָאה ,רעסַאװ טלַאק טימ ןעסָאגענּפָא יו ,ןענַאטשעג ןיא רע

 ; גיד'תונמחר יוװ טלעכיימשעג ןוא ןעגיוא עסיורג טימ רהיא ףיוא

 טרער סָאװ -- ?יטש טגערפעגרעביא רע טָאה -- ? ןעטייקשירַאנ --

 ? טחעטשרעפ רהיא ,ןעטיײקשירַאנ ןייק טינ ,רוטַארעטיל זיִא סָאד ? רהיא

 ! רוט-ַאר-עטדיל זיא סָאד

 -טיל ...ערטיל -- טרעדנואוורעפ טנערפעגרעביא יז טָאה -- ? סָאװ ---

 ...| ןעבעל ןייד ףיוא ןעמָאנ ַא טרעהעג וטסָאה .,.ער

 ,רנַאה רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה רע

 ,טגָאזעג רע טָאה -- ! עזָארּפ ןעצנַאג ןיא טייז רהיא ,,יוא --

 ,..? ָארּפ ...? ךיא ןיב סָאװ -- םגערפעגרעביא יז טָאה -- ?ָאוו --

 ןעמ זַא ,דנייפ בָאה ךיא -- סעכ טימ טגָאזעג םיצולּפ יז טָאה -- רעטסימ

 ! ךימ טלעדיז

 ,טכַאלוצ ךיז טָאה רע

 ...עזָארּפ טייז רהיא זַא ,רונ גָאז ךיא ? סעסימ ,ךייא טלעדיז רעוו ---
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 ןעמונעג יז טָאה -- ! קילעיב סעסימ ,רעטסימ ,קילעיב םעטימ ןיב ךיא --

 - +=! הורוצ ךימ טזָאל ןוא ןעמענ עיינ ןייק טינ רימ טיג --- ןעיירש

 | .טכַאלוצ רעכעה ךָאנ ךיז טָאה רע
 ןיא טינ טייז -- ךילהערפ טנָאזעג רע טָאה -- קילעיב סעסימ ,ָאזלַא --

 גנוטייצ ןיא ןעקורדבָא לָאז רָאטקַאדער רעד ,רימ רַאפ טָאג טעב רעסעב ,סעכ

 -שירַאנ ערעדנַא ךָאנ ןעביירש ךיא לעװ ןַאד ;עניימ טיײקשירַאנ יד טָא

 יא ,ישזָאל רַאפ ןעלהָאצעב וצ ףיוא יא דלעג ןעבָאה לעװ ךיא ןוא ןעטייק

 | ...ןעכַאז ערעדנַא ףיוא
 -שירַאנ, ןעגָאז טלָאװעג טָאה יז) ...ערעדנַא ןעביירש ךאנ טליוו רהיא--

 ,(ןעטלַאהעגנייא ךיז טָאה ןוא ,"ןעטייק

 | .יאדוא --

 רעטייוו יז טָאה -- ? רימ רַאּפ ןעזעלרָאפ עלַא ייז טליוו רהיא ןוא --

 | | ,טגערפעג

 ךייא ךאפ רָאפ זעל ךיא זַא ,דובכ ַא רַאפ ןעטלַאה סע טפרַאד רהיא --

 .ןחעטשרעפ וצ ןעבעגעג רהיא רע טָאה --- ,ןעכַאז עניימ

 ..3 ַאה --

 ןעכוזפיוא רעסעב ךיז רהיא טלָאז ןַאד - : ןעגָאז טלָאװעג םהיא טָאה יז

 ענעבעירשעגנָא יד ןַא ,ןעועג בשיימ רעבָא ךיז טָאה יז .ישזָאֹל עיינ ַא

 ,ןערעוו טלעטשעגניירַא טינ ייס יוװ ייס גנוטייצ ןיא ךָאד ןעלעוו ןעטיײקשירַאנ

 ; טגָאזעג םהיא טָאה יז ןוא ,ןעביירש טינ רהעמ אליממ ךָאד רע טעוו

 טינ טעוװו ןעמ זיב ,רהעמ טינ שטָאב טביירש עלייוורעד ,אלימ ---

 ...! ןעבעירשעגנָא טָאה רהיא סָאװ ,סָאד טָא גנוטייצ ןיא ןעלעטשניירַא

 * א *

 ,םורַא געט עכילטע ןיא

 ַא טימ ,םינּפ ןעפַאלשרעפ ַא טימ ,לעדיא ץרוק ַא -- קילעיב רעטסימ |

 טעליפשוצ ַא טימ ןוא ןעגיוא עניטכיזצרוק ,לעדרעב ןעטאווָאטלָאק ץראווש

 -עג זיא ,טסורב עגירָאה ןייז ןעהעזעגסיורא ךיז טָאה סע ןעכלעוו ךרוד ,דמעה

 טייברַא רערעווש גָאט א ךָאנ .טלעמערדעג בלאה טָאה ןוא שיט םייב ןעסעז
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 טָאה ,רעּפאס גידנעסעּפָא ,(ןעלטנַאמ-ןעיורפ ייב רעסערּפ א ןעוועג זיא רע)

 -ךיוה יד טימ דיילקדזיוה ןיא ,בייוו עקיד ןייז .ןעפָאלש טלָאװעג םהיא ךיז

 .שיט ןופ טמארעגּפָא טָאה ,סמערא עטיור יד רעביא לעברא עטרעשאקרעפ

 ,רעייפ-םַאלפ םינּפ ַא טימ רעדרָאב רעייז ןעפָאלעגניירא זיא םיצולּפ

 ; יירשעג ַא טימ ,דנעה יד ןיא גנוטייצ ַא גידנעטלאה ,ןעניוא ענידנענערב טימ

 ...1 טקורדעג ! ָאד ,ָאד זיא סע --

 וצ ןעפָאלעגוצ רהיא טימ רע ןיא ,גנוטייצ יד גידנעמהענרעדנַאנַאפ ןוא

 ...אד ,ָאד טא ? ןעמָאנ ןיימ טחעז רהיא , : רעטרעוו יד טימ קילעיב סעסימ

 רהיא , :ן'קילעיב רעטסימ וצ רהיא ןופ ןוא ,,.,? טהעז רהיא ."ןָאסרעסיא,

 | ...."ןָאסרעסיא, ! טזעל ...! ָאד ,ָאד טָא ....? טהעז
 טקוקעגנייא ךיז טָאה ,טעכושטעגרעדנַאנאפ ךיז טָאה קילעיב רעטסימ

 -רעסיא, :טנעיילעגרעביא ,גנוטייצ רעד ןיא ןעניוא עגיטכיזצרוק ענייז טימ

 -רעפ טָאה קילעיב סעסימ ,ןָאהטעג ץענעג ַא לוק ן'פיוא ךיוה טָאה ןוא ,"ןָאס

 | - ,דנעה יד ןעכָארב
 זומ גנוטייצ יד -- ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ךאלעצראה-ךאלעניורק --

 ?ונ -- ןאמ רהיא וצ טעדנעוועג ךיז יז טָאה -- עציא ...! ענושמ ןייז טרָאד

 ענייז טָאה ןעמ ןזַא ?ןעביירשניירא טינ ךיוא סעּפע עטסלָאז סָאוװ-ראפ

 ...ןעלעטשניירַא יאדוא ענייד ךָאד ןעמ טעוװ ,גנוטייצ ןיא טלעטשעגניירַא

 ץענעג א רעדעיוו טָאה ןוא טרעפטנעעג רע טָאה -- ןעפַאלש ליוװ ךיא --

 .ןָאהטעג

 ; טנידיילעב ךיז טָאה רעביירש רעגנוי רעד

 סורדרעפ טימ טרעפטנעעג רע טָאה -- ענעדיא ַא יו ,ךָאד טדער רהיא --

 ,טרעה טָא ..ןעביירש ןעק רענייא רעדעי זַא ,טניימ רהיא -- ?וק ןיא

 ...} הברדא

 טָאה קילעיב סעסימ ;גנולהעצרע ןייז ןענעייל ןעמונענ טָאה רע ןוא

 טָאה .תומכח ענהעש יד טרעהעג ןיוש טָאה יז זַא ,טרעפטנעעג םהיא רעבָא
 -ע9 קילעיב רעטסימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא גנוטכַארעפ טימ טקוקעגנָא יז רע

 ןוא ! סע טרַאה ןעמעוו ,ןעזעל רע לאז ,טרַאהעג טינ טָאה ןעטצעל םעד ,ןעז

 טימ טנעיילעג טָאה ,ןענעייל ןעמונעג םהיא ראפ טָאה רעביירש רעגנוי רעד

 רעטסימ ףיוא ,ךיק ןיא סיורא זיא קילעיב סעסימ .רעייפ טימ ,תולעּפתה

 דניק גירעפעלש דעימ א ףיוא יוװ ,טוג רהעז טקריוועג ןעזעל סָאד טָאה קילעיב
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 ןערעטש םעד טרַאּפשענוצ טָאה רע ...סע טלהעצרעד ןעמ סָאװ ,השעמ ַא

 ןייז טימ ןעזעל ס'רעביירש םעד טרינָאּפמָאקא רע טָאה דלַאב ןוא שיט םוצ

 ...ןעּפָארכ ןעקַאמשעג

 -ענ עטשרע ןייז ןעזעל ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג יוזא זיא רעביירש רעד

 םורא ןעהעזעג טשינ רָאנ ןוא טרעהעג טשינ רָאנ טָאה רע זא ,קרעו עטקורד

 ...יךיז

 "וצ ךיז םורא ןעקוק ןעמונעג טָאה ....טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה םיצולּפ

 רעטרעוו יירד , -- ןעירשעגסיוא רע טָאה -- "? סָאד זיא סָאװ, ...ןעקָארש

 -ענרעביא ךַאז עצנַאנ יד ...הרֹוש עבלַאה ַא ..,רעטרעוװו יירד עצנַאג ...ןעלהעפ

 | / }.."  טרהיפ

 ךָאנ ךיז ןעגייצרעביא וצ ,גנוטייצ ןיא ןעקוק ןעמונעג רעדעיוו טָאה רע

 רעטרעוו יירד ! ּפָא טינ ךיז טרַאנ רע ,ןיינ ,,.ּפָא טינ ךיז טרַאנ רע זַא ,לָאמ ַא

 ...! רעטרעוו יירד עצנאג ,ןעלהעפ

 ,ערעייהט ַא רהעז ,ךַאז ערעייהט א ענייז יו טארוקַא טלהיפעג טָאה רע

 - םעד ףיוא ,ןייֵלַא םהיא ןופ רענייטשלעדע עטסרעייהט יד ןופ טלעטשעגפיונוצ

 עטסעב יד ,ייז ןופ יירד ןערָאלרעפ טָאה ,טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ רעדנואוו

 ....רענייטשלעדע

 -עג םהיא טָאה ןוא עציילּפ ן'רַאפ ן'קילעיב רעטסימ טּפאכעגנָא טָאה רע

 : ןעקעוו ןעמונ

 -העפ רעטרעוו יירד -- טצכערקעגנ טינ רעיש רע טָאה -- טרעה רהיא --

 ? קילעיב רעטסימ ,טרעה רהיא ,.,ןעֶל

 טימ טקוקעגנָא םהיא ,שיט ןופ ןָאהטענ ּפאכ ַא ךיז טָאה קילעיב רעטסימ

 טימ ןעצארק ןעמונעג טָאה ןוא ןעניוא עגיטכיזצרוק ןוא םינּפ ןעפָאלשרעפ ןייז

 ,דרָאב רעטַאװענעטלָאק רעטנוא דנעה עדייב

 ? אה ,סעּפע טגָאז רהיא --

 טימ טָאה -- הרוש עבלַאה ַא ,רעטרעוו יירד { ןעלהעפ רעטרעוו יירד---

 - ...רעביירש רעד ןעירשעג גנולפייווצרעפ
 קילעיב רעטסימ טָאה -- ?ןענע'בנג טנעקעג ייז טָאה רעװ ? ַאה --

 טָאה ,תומכח-רעביוא ןייק גידנעניימ טינ ,ןָאהטעג עשטרוב ַא ןעמָאלשרעפ

 ןעמונעג רעדעיו טָאה ןוא שיט םוצ ןערעטש םעד טרַאּפשעגוצ רעדעיו

 .ןעּפָארכ
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 :דנַאה ַא טימ ןָאהטעג ךאמ ַא טלעפייווצרעפ טָאה רעביירש רעד

 .טנייוודוצ טינ רעיש ךיז רע טָאה --- ! רענַאידניא עדליוו סעּפע ,יוא ---

 .רעמיצ ןיא ןיירא זיא קילעיב סעסימ

 ,ץרַאה ןייז ןעדיירסיוא רהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה רעביירש רעד

 -- גנולהעצרע ןיימ ןיא ןעלחעפ רעטרעוו יירד 4 טרעהעג טָאה רהיא --

 ,לוק גיד'תונמחר ַא טימ טדערעגסיורא רע טָאה

 טרעפטנעעג םהיא יז טָאה -- !ןעדיא עכילרהע יירד ראפ הרּפכ ַא --

 .ןירעדרעמ ַא ןופ טייקניטליגכיילג ַא טימ

 .טגערענפיוא ,זייב ןערָאװעג זיא רע

 ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! האירב עניד'הנושמ ַא ,עטנעי ַא טייז רהיא --

 ! ַָאטינ ךייא ןיא זיא ?היפענ ןערעלעדע ןַא ןופ קנופ ןייק ---

 "סימ --- ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז יז טָאה --- 3 רָאג ךיז טלעדיז רהיא ,עח ---

 ךיא ?יוו טּפיוהרעביא .םענייא ראפ טרעדנוה ןעבָאה ךיא ןעק סרעדרָאב ,רעט

 -יירש רעדעיוו טציא טעוו רהיא  .זיוה ןיא םיעגושמ ןייק ןעטלאה טינ ךיז ייב

 ףיז טניול סע ,ןיינ .,.ּפָאק ןיא רימ יז טימ ןעּפאלק ןוא תוישעמ ערעייא ןעב

 ...} יורפ עגנוי א ךָאנ ןיב ךיא ,ןערעוו קנארק ךייא ןופ לָאז ךיא ,טינ רימ

 .טשימוצ רהיא ףיוא טקוקעג ןוא ןענאטשעג זיא רע

 ; טקיטשרעפ ןוא ?יטש טדערענסיורא רע טָאה ףוס ן'םיוא

 ףָאנ ! טייר ללֶא ? ןעהיצסיורא לָאז ךיא ,טליוו רהיא ! טייר ללֶא --

 -ַאז עניימ ףָאנ ךיא םוק ןעגרָאמ ! ךייא ייב טינ ךיא גיטכענ טכאנ עגיטנייה

 רעייא ןופ רעטכיד ןוא רעביירש ןעצעש וצ יו ךיוא טסייוו רחיא ...ןעכ

 עדליוו -- גָאטהעװ טימ ןעירשעגסיוא טש'רמולכ רע טָאה -- ? אה ,קלָאפ

 ןופ ןעפַאלעגסיױרא זיא ,ןהייצ יד ןעשיווצ טדערעגסיורא רע טָאה -- ! םיאורב

 ...ךיז רעטניה ריט רעד טימ ןָאהטעג ּפאלק א ןוא רעמיצ

 .19ט0



 ןָאפלעכימ דנערווער

 .נָאט-רעמוז ןעסייה ַא ןיא הירפ רעד ןיא ןהעצ

 ןַא ,גרעבניטע רעטסימ טנַאקירבאפ ןעכייר םעד ייב רעמיצ-סע ןיא
 דנערווער טציז ,ייוודָארב טסיא ףיוא זיוה ןיא ,רחוס רעװקסָאמ רעגילָאמַא

 ,עפָאק טקנירט ןוא ,ןישודק רדסמ ַא ןוא ?הומ א ,ןזח א ,ןכדש א ,ןָאסלעכימ

 .ו .ז .א סקעבענ ענעדעישרעפ ,זעק ,רעטוּפ טלעטשעגסיוא זיא שיט ן'פיוא

 ןוא ןעקַאב עטיור טימ ,עקיד א ,עצרוק ַא ,לעדיימ-טסנעיד ס'גרעבניטע ,יננע

 טימ ,ףוטראפ ןעסייוו ַא ןיא שיט םייב טהעטש ,ןעגיוא ערטיכ עצרַאוװש טימ

 -סנעפ ענעפָא יד .רישעג יד טשיװ ןוא ?עסקא ן'רעביא ךוטדנַאה ןעסייוו ַא

 ךיז ןענעוועב סָאװ ,ןעגנַאהרָאפ עסייוו טימ טלעטשרעפ ןענייז רעמיצ ןופ רעט
 ןופ רעטסנעפ יד ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,עלעטניוו םעד ןֹופ קירוצ ןוא ןיהַא

 ....ןעסיורד

 -עמַא ןיא -- יננע טכַאמ -- "דנערעפער , רעטסימ ,סע זיא יוזא טָא --

 רעזנוא זיא קירוצ ןעכָאװ רעיפ טימ ! ּפָאירָאה ,םיטס ףיוא סעֶלַא טהעג אקיר

 רעטסימ רעיִאְל םעד ,ןַאמ רהיא ןיא טבעילרעפ ןעוועג קרַאטש יוזא אינָאס

 טינ םהיא ?יוװ יז זא ,ןעלַאדנַאקס ןיוש יז טכַאמ טנייה ןוא ,קישטייוואלאס

 | ! ןַאמ ַא רַאפ ןעבָאה

 -ַאש ,דנערווער רעד טרעפטנע -- ! טמיטש סע ! טמיטש סע ,ָאז ,ָאז --

 -יצ רעטריקַאלבעגּפָא ,רעטלַא ןַא טציז סע ןעכלעוו ףיוא ,ּפָאק ן'טימ וצ טלעק

 -וולק ענייז טערומשז ןוא עלעמעל ַא טימ עפָאק זָאלג יד טשימ ,טוהרעדניל

 ,..! טמיטש סע -- .עפָאק זָאלג רעד ףיוא ָאד ןוא יננע ףיוא ָאד ךאלעגיוא עקנינ

 .עפָאק יד רעטייוו טקנירט רע ןוא
 רעזנוא ,יז סָאװ --- רעטייוו יננע טדער --- זיא הרצ עצנַאנ יד ןוא --

 -- יז טנָאז -- ןעוועג זיא יז .טייקשירַאנ א טדערעגנייא ךיז טָאה ,אינָאס
 טבעיל רע ?ייוו ,חנותח רהיא טימ טָאה קישטייװָאלַאס רעיִאל זַא -- רעכיז

 -ײװַאלַָאכ ,ןאמ רהיא זא ,טציא .ןעבעל טינ רהיא ןהִא ןעק רע ?ייוו ,יז
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 ,ראפרעד ,גרעבניטע רעטסימ ,ןעטַאט רהיא טימ טגעירקוצ ךיז טָאה ,קישט

 םהיא טאה רע יו ,ןדנ רענינעוו ראלָאד דנעזיוט טימ ןעבעג רהיא ליוו רע לייוו

 חנותח רהיא טימ טָאה רע זַא ,ןעהעזעגנייא -- יז טנָאז -- יז טָאה ,טנָאזעגוצ

 ...ןַאמ א ראפ ןעבָאה טינ יז ?יוו רחוס אזא ןוא ,דלעג רהיא בעילוצ רונ ,טַאהעג

 ? אה ,דנערעפער רעטסימ ,ענושמ טינ יז זיא

 א ךיז טוהט ,טוהרעדניליצ ן'טימ וצ רע טלעקַאש -- ! טמיטש סע --

 .רעטייוו טּפוז ןוא ?עדרעב גיציּפש ןייז טעלג

 רעד ,דנערפער רעטסימ ,ןערָאװעג םונהינ ַא טציא זיא בוטש ןיא ןוא ---

 ....ןושל ס'בנג-עינָאפ ףיוא ךיז טלעדיז ,ןייֵלַא גרעבניטע רעטסימ ,תיבה לעב

 ךיא ,יוא ...! ןושל ס'עינָאפ ףיוא ךיז רע טלעדיז ,סעכ ןיא רונ זיא רע ןעוו

 ,ן'אינָאס רעביא טגָאלק ןוא טנייוו םַאדַאמ יד ! םהיא ראפ ארומ ױזַא בָאה

 -ָאס ,ןַאמ רהיא טימ םולש ןעכַאמ לָאז ,ןעכאמ טינ ןעלַאדנַאקס ןייק לָאז יז

 -עג הנותח טָאה רע ! ןיינ ןוא ןיינ : ט'הנעט ,אינָאס ,יז ןוא ,ן'קישטייווָאל

 יז ליוו ..,ראלָאד דנעזיוט ףניפ ס'נעטַאט רהיא טימ רונ ,רהיא טימ טינ טָאה

 -עב טעװ יז ....ראלאד דנעזיוט ףניפ ס'ןעטאט רהיא וצ בָאנוצ ןייק ןייז טינ

 ,אכ ...! רחוס ַאזַא ןופ יורפ יד ןייז וצ רעדייא ,ןעטייברא ןהעג ּפאש ןיא רעס

 ? אה ,דנערעפער רעטסימ ,ענושמ טינ יז זיא ...! ַאכ ,אכ

 - ...טמיטש סע ,ןיליירפ ,טמיטש סע --

 -אלָאס רעטסימ ,ןאמ רהיא ןעבעגבָא ןיוש ליוו רעגניטע רעטסימ ןוא --

 ,..םולׂש ןייז לָאז סע יבא ,ןדנ ןעצנאנ םעד ,ן'קישטייוו

 ןיוש ךָאד ןיא -- ןָאסלעכימ דנערווער ּפַאכ א ךיז טוהט -- ?ונ --

 ...7 םוג

 טינ ןוא ןעהעז טינ ליוו אינָאס -- יננע טרעפטנע -- גָאט רעגיטכענ ַא

 יז טעוװ ,ןעבעג תורצוא ס'חרוק וליפא רהיא לָאז ןעמ ןעוו ,טגָאז יז ,ןערעה

 ....יורפ ןייז רהעמ ןייז טינ ךיוא

 ,5עררעב עניציּפש עלעג סָאד רעטנוא ץַארק ַא ךיז טוהט דנערווער רעד |

 ןופ םהיא טסייב סָאװ ,עצינליטַאּפ ן'פיוא טוה-רעדניליצ םעד טקוררעפ
 : טכַאמ ןוא ןעגיוא יד רהיא ףיוא טערומשז ,סייווש

 ! טקיררעפ זיא יורפ עגנוי יד .,טמיטש סע ,אי --

 זיא יִז -- יננע ןענאטשרעפנייא םהיא טימ זיא -- ךָאד גָאז ךיא --

 | ,..! טיוט ףיוא עגושמ
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 ן'רעטנוא דנעה עדייב יננע טגעלרעפ ,רישעג יד טימ ןערָאװעג גיטרַאפ

 : ןָאט ןעכילפעה ַא טימ דנערווער םוצ ךיז טעדנעוו ןוא ךוטראפ ןעסייוו

 טמהעש סָאװ ?דנערעפער רעטסימ 4,וצ טינ רחיא טסייב םוראוו --

 ? ךיז רהיא

 טנעבייצענסיוא זיא עפאק יד ...טינ ךימ ערינעשז ךיא  .עקנַאד ,הֶא --

 -עּפערּפ : ןעסיב ןעקַאמשעג ַא ךָאנ ץַאק א יוװ ,ךיז טקעלעב ןוא ,רע טכַאמ --

 ? ןייליירפ ,טסבלעז םהיא יז ןעריר

 טכארט ןוא טניימ רע סָאװ גידנעהעטשרעפ טינ ,יז טגערפ -- ? סָאװ--

 ךדסמ א תורצ עלא וצ ךָאנ זיא ןוא ? טרָאד רע טדער סָאװ ! ןושל ַא , : ייבאד

 ? אה ,דנערעפער רעטסימ ,עפאק יד ךייא טלעפענ -- "! ןכדש ַא ןוא ןישודק

 ,רעדעיװ םחיא יז טגערפ --

 -רעפ .טנעכייצעגסיוא טזיא עפאק יד : עגַאז ךיא ...ךָאד עניימ ךיא --

 ...? ןייליירפ ,שטייד ןייק יז ןעחעטש

 ַא הלאש א -- יננע ּפַאכ ַא ךיז טוהט -- 4 שטייד חעטשרעפ ךיא יצ --

 ךיוא ןַאמ טכַארּפש ּפָארוי ןיא זנוא ייב .שטייד ךיא העטשרעפ יאדוא ,?עסיב

 ....1 שטייד

 ? ןעד יז ןעמָאק רעהָאװ ! טמיטש ,טמיטש --

 ..,4 ָאדָאדָאדוװ --

 ? טרָאטש-סטרובעג רחיא ךיז טניפעג ואוו ,עניימ ךיא --

 .ץרוק יננע טרעֿפטנע -- קסנימ ןיא ,ּפָארוי ןיא --

 טייצכָאה רענייא ףיוא ןעדשאלעגנייא ראו ךיא ,סייוו ךיא ..,ָאז ,ךא --

 ...עטײלסדנַאל רעקסנימ ייב

 ? דנערעפער רעטסימ ,עטיילסדנאל ענעי ןעסייה יוװ --

 ן'רעטנוא ןופ עלעכיב ַא סיורא טמהענ רע -- ךיילג ןענהיא עגאז ךיא --

 רַאװ ךיא ואוו ,עטייל עלַא יד ןעבעירשרעפ דניז ָאד -- ןיירַא טקוק ןוא םיזוב

 -אק רעטסימ טסייה רעטָאפ רעד ! ייז ךיא עבאה ַאד ,אי ....ןישורק רדסמ
 ? םהיא ייז ןענַאק ...יקסראוו

 ! םהיא ןַאק טכינ ךיא -- שטייד ףיוא יננע םחיא טרעפטנע -- ! ןיינ --

 טבינ ךיא זַא ,קסנימ ןיא זנוא ייב םינסחי עסיורג יד ןופ טכינ םינּפה זיא רע

 ! םהיא ןַאק
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 ןָאפ עגירק ךיא ! ןַאמ רעלעבָאנ ןייא ,ןַאמ רענייפ ןייא טזיא רע ,הֶא --

 ! הימ עניימ ריפ ראלַאד ןהעצ םהייא

 "טראק עניילק טימ ןעפיוה ןעצנאנ א סיורא רע טּפעלש ,סע טגָאזעג ןוא

 : ?וק ןערנעטעב ַא טימ רעדעיוװ רע טכאמ ,רהיא סע גידנעגנַאלרעד ןוא ךעל

 -עב ןָאמ יז ןעסיוו טכייליפ ...עטרַאק ןיימ ןייליירפ ,יז ןעבאה אד ---

 רוצ סע והט ךיא ,ןהענ ןעלָאװ ןעחטארייה יד ,עטיילסדנַאל רעדָא עטנַאװ

 ןעבעל יד ,ןישודק רדסמ ןיב ךיא ואוו ,עטייל יד ...טייהנעדעירפוצ סנעמעלַא

 ןייק ןענהיא טסָאק סאד ,עטרַאק יד יז ןעמהענ ...ןעדעירפוצ ןוא ךאלקילג

 .דלעג

 : ןעזעל וצ ןָא טביוה ןוא ךעלטראק יד טמהענ יז

 -ַאמ ער-ער-ער ? רעטייוו ....ןָאסלעכימ קחצי דנערווער ..,? שעדיא --

 .ןעזעלוצרעביא ךיז יז טרעט

 ןָאװ ,רָאלּפ טסריופ ,טירטס ירנעה ! סנעדיזער ,ןייליירפ ,סנעדיזער --

 ןייא ןיא בא םהָוא טגָאז ןוא רעטנוא רע טּפַאכ --- ! יטיס קרָאי וינ ,לעב
 ,םעהטָא

 .םיזוב ןעכיוה ן'רעטנוא ךאלטרַאק יד טלַאהעב יננע

 | *? לעשקערד , רעייא ךָאד זיא סָאד --

 ףיא ,ןעכדעמ סעווארב ןייא דניז ייז ,הֶא ! טמיטש;, ןייליירפ ,טמיטש --

 ...ןַאמ ןעננוי ןעלעבָאנ ןייא ךיוא ןענהיא ריפ עכבַאח

  ףָאנ ןערעוו ןעקַאב עטיור ערהיא ןוא יננע טכַאמ -- ! טייר עיִלְלֶא --

 ,טסנירט ...? דנערעפער רעטסימ ,עפאק עלעזעלג ַא ךָאנ ייז ןעליוו -- רעטיור

 | | -..} טינ ךיז טמחעש ,טקנירט
 ....| טמיטש ! ןעכדעמ סעווארּב ןייא דניז יז ....ןעגינעגרעפ טימ ,הא --

 ! ןעגיטכיר סעד ןענהיא ןיוש בעיג ךיא

 ן'טימ וצ ייברעד טלעקַאש ןוא עלעכיב ןייז ןיא ןיירא סעּפע טביירש רע

 | ,ּפָאק ן'פיוא טוהרעדניליצ

 : רעטרעוו יד טימ עפַאק זאלנ עטייווצ ַא םהיא טגנאלרעד יז

 טסיג ,ןיירא טסיג ? עפאק יד ןיא ףלימ רהעמ רשפא רהיא טליוו --

 ..! טינ טעװעלַאשז ,ןיירַא

 וצ וצ טקור ,עפָאק יד ןיא ךלימ רהעמ וצ יקָאט םהיא יז טסינ ייברעד ןוא
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 -ענ יד ןוא רעטוּפ יד טימ ילכ ענרעבליז יד ,עצינרעקוצ יד רעטנעהענ םהיא

 .סקעב

 ..!טינ ךיז טמהעש ,דנערעפער רעטסימ ,טסע ןוא טקנירט --

 טוהט ןוא ?וק םעניד ַא ףיוא דנערווער רעד ךיז טכאלוצ -- ! וכדיכזיכ --
 ? עה ,ןעהטַארייה ךיוא ןעטכעמ ייז -- רהיא וצ קוק ַא שי'בננ

 | : טגָאז ןוא לעכיימש א ערטיכ טוהט יז

 -- דנערעפער 4 רעטכָאט עשידיא ןייק טינ ךיא ןיב ? טינ סָאװ-ראפ --

 .ףונ רימ טעינ ייג -- : ןהעטשרעפ רעסעב יז לָאז רע ,שטייד ףיוא וצ יז טנייל

 ....| ןאבַאה ַאנַאתַאח יאדוַא םהיא טימ ךיא לעוװ ,ןַאתַאח ןעניטכיר םעד

 רעקרַאטש ,רעכיוה ַא ,ןיקבָאד רעמיצ ןיא ןיירַא טמוק טייצ רעזעיד ןיא

 ,בורק רעטייוו ַא ס'נרעבניטע ,טְלַא רהאי גיצנַאװצ ןוא עכילטע ,ןַאמ רעגנוי

 .ּפםאש ןיא םהיא ייב טיײברַא סָאװ

 "נעוו ןוא ּפָאק ן'טימ םהיא וצ ךַאמ א רע טוהט ,דנערוועד םעד ןהעזרעד

 : ן'יננע וצ ןַאד ךיז טעד

 : ....3 גרעבניטע סעסימ זיא ואוו --

 -ענ טינ טכַאנ עצנַאנ ַא טָאה יז ....ןעפָאלש טניילעגוצ טשרע ךיז טָאה יז

 .ןעלהעצרעד ןעגנַאֿפנָא יננע ןיוש ליוו -- ן'אינָאס רעביא ןעפָאלש

 רעטנוא טכערב -- טפָאלש יז סָאװ ראפ ,טינ ריד ייב טגערפ ןעמ --

 ,דייר ערהיא בָארג ןיקבָאד

 : טבַאמ ןוא סעכ טימ ןָא םהיא טקוק ,ךיז טמירקרעפ יז

 -עג טלָאװ רע יו טארוקַא רימ וצ טדער רע .יוו ,רונ רהעז ,שיּפ-שיּפ ---

 ...1 רעוו עדוי ימ ַא ןעוו

 ּמִא ךיז טפור -- ! ַָאד ןיא שנעמ ַא ,קונש ןייד טציא טלַאה ,יעס ,יעס --

 ,ן'יננע ףיוא םורק גידנעקוק ,שיט םוצ ךיז טצעז ןוא ןיקבָאד

 יד גידנעגיילוצ ,יננע סיורא טדער -- ! דרע'רד ןיא ךייא בָאה ךיא --

 .ןערעה טינ לָאז רע ידכב ,ןעּפיל יד וצ דנַאה

 וצ דנערווער רעד םיצולּפ ךיז טעדנעוו --- ?יוװ ,עטייה רעטעוו ןהעש ַא ---

 .ןע'ןיקבָאד
 טימ ןיקבָאד םהיא טרעפטנע -- ענהעש ַא רהעז זיא עדָאנָאּפ יד ,עי --

 .ענימ רעכילפעה ַא
 ַא ןעק ,לאימולש ,יוא -- יננע ןיירא ךיז טשימ -- ! עדדָאדָאגדָאדַאּפ --
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 יַאיַאּפ !ץרא ךרד רימ ךָאנ טנערעל ןוא ןעשנעמ א טימ ןעדייר טינ טרָאװ

 ַא ךָאד זיא רע ? ןושל ס'בנג עינָאפ ןופ דנערעפער רעד סייוו סָאװ ! עדדָאג

 !ַאכ ,אכ ,אכ ! ערָאנַאּפ ....1 שטייט

 יד טשיוװעג טָאה יז ןעכלעוו טימ ,ךוטדנַאה םעד ףרָאװ ַא טוהט יז

 ,רעמיצ ןופ סױרַא טפיול ןוא ?וטש ַא ףיוא ,רישעג

 -- 4 לעדיימ ךערפ ַאזַא ףיוא ,דנערווער רעטסימ ,רהיא טגָאז סָאװ ---

 ,ריהט רעד ףיוא ןעניוא עדייב טימ טקוק ןוא םהיא וצ ןיקבָאד ךיז טעדנעוו

 ץרא ךרד ןייק טינ רָאנ ןעבָאה ייז --- ןעדנואוושרעפ זיא יננע רעכלעוו ןיא

 ...רהיא יוװ ןַאמ ַאזַא טציז ,לשמל ,טָא ! ןעשנעמ רַאפ

 : ץפיז ןעפעיט ַא טימ טרעפטנע דנערווער רעד

 ריפ יז ןעבאה !נירעיורט רהעז זיא סע !טמיטש ,טמיטש סע --

 | ? ןעכטעראניס ַא ךימ

 ,טערָאניס ַא םהיא טינ ןוא ןיקבָאד טכַאמ --- ! דנעגינגרעפ טימ ,הֶא ---

 םעד טרעכיוררעפ ןוא דנערווער רעד טגָאז -- !עקנַאד ? עשיפור --

 סטייצכַאה ,ןעטעראגיס עשיסור : סעשיסור סעלַא בעיל ךיא -- טערַאגיס

 טנערב -- ! טנעכייצעגסיוא טזיא ןעכטעראניס סאד ...עטייל עשיסור ייב

 ,ךיור ן'טימ ךיז טהיצרעפ ןוא רעטנוא ךיז רע

 .ל'טעראניס רענייפ ַא ---

 ! טמיטש ! טמיטש ---

 -רעד ןוא ךעלטרַאק טימ ןעפיוה ַא םיזוב רעטנוא ןופ סױרַא טמהענ רע

 .ןעניקבָאד טננַאל

 ...} סערעדַא ןיימ ייז ןענאה אד ---

 .טרעדנואוורעפ ןָא םהיא טקוק ןיקבָאד

 -רעפ טָאה רהיא --- רע טכַאמ --- ,ןיוש ךָאד ךיא באה עטרַאק רעייא ---

 ? ךעלטרַאק ערעייא ןעבעגעג לָאמ יירד ןיוש רימ רהיא זא ,ןעסעג
 ייז ןעוו ..דלעג ןייק ןענהיא טסָאק סע ..טשינ טבַאמ סע ,הֶא --

 ןיא רעטײברַא יד ןעשיווצ ןעלייהטרעפ ןעטרַאק עניימ ייז ןענַאק ,ןעלָאװ רונ
 ...טייהנעדעירפוצ סנעמעלַא רוצ סע והט ךיא ..קירבַאפ ס'גרעבניטע רעטסימ
 ,..ןעדעירפוצ ןוא ךילקילג ןעבעל יד ,ןישודק רדסמ ןיב ךיא ָאו ,עטייל יד

 ,לעב ןָאװ ,רָאלפ טסריופ ,טירטס ירנעה, :עסערדַא ןיימ רונ יז ןעקרעמ

 "! יטיס קרָאי וינ
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 .ןעניוא ראָאּפ ַא םהיא ףיוא סיוא טעריצש ןיקבָאד

 ןוא קנערק רעשביה א רָאנ סעּפע ךָאד זיא רע , --- רע טכַארט -- "יוא;

 -יװָאלָאס ןוא ן'ַאינָאס ייב ןישודק רדסמ רעד ןעוועגנ ךָאד זיא רע ! רעפָאלב

 ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ;ן'טג ייֵב טצעי ךיז ןעטלַאה סָאװ ,ךיוא ןע'קישט

 "! שנעמ ַא סעמע עקַאט זיא רע זַא

 עדייב טימ ןָא ךיז טרַאּפש ,לעברַא יד טרעשַאקרעּפ ,טסוה ַא טוהט רע

 םיצולּפ טכאמ ןוא ענימ רעכערפ א טימ ןָא םהיא טקוק ,שיט ןָא סנעגיובנעלע

 ַא דנערווער רעד ןוא רָארוקָארּפ א ןעוועג טלָאװ רע יו יוזא ,ןָאט ַאזַא טימ

 ,רעהרעפ ן'םיוא ןעמהענ ?יוװ רע ןעמעוו ,רעכעברעפ

 רענערָאבעג ַא רהיא טייז ,ןייז דנוזעג רימ רהיא טלָאז ,דנערווער --

 | ? דנאלשטייד ןופ

 ןעסיוו יז ...ןַאמסדנַאל רעשיסור ןייא ןיב ךיא ! ןיינ ,הֶא ?ךיא --

 ...גרובסרעטעּפ ןופ טייוו טכינ ,ךיא ןיב אנליוו ןופ

 --- ןעגיוא ערעסערג ךָאנ ןיקבָאד םהיא ףיוא סיוא טלעטש -- ? ױזַא --
 דנוזעג רימ רהיא טלָאז ,טייוו יוז 4 גרובסרעטעּפ ןופ טייוו טכינ אנליוו ןופ

 ? גרובסרעטעפ ןופ אנליוו זיא ,ןייז

 .נוצ ן'טימ עזייר עדנוטש ןייא רהעפעגנוא ָאז .,.,םייוו טכינ רַאנ ,הֶא --

 ןעגיוא ענייז ןוא ןיקבָאד טכַאמ --- דנערווער ,רהיא טדער סָאװ ---

 ... ריביס ןיא רָאנ ךָאד זיא אנליוו --- ןעכַאל

 -- יכ ,יכ ,יב -- 3 אנליוו ןעד ךיז טניפעג ָאו ? יז ןעניימ יו ---

 ! םוהטריא ןַא עטכַאמ ךיא --- רעטכעלעג םעניד ַא טימ רעטנוא ךיז רע טכערב

 ...עוקסָאמ ןָאפ טייוו טכינ ,אססעדָא ןָאפ םָאק ךיא : ןעגאז עטלָאװ ךיא

 ךיוא ןיב ךיא ? תועט ַא רעדעיוװו טציא רהיא טכַאמ רשפא = ? יוזא --

 ? טנהָאװעג רהיא טָאה סַאג ַא רַאפ סָאװ ףיוא דנערווער ,רעסעדא ןַא

 .טשימוצ טרעוו ,ןָאטלעכימ דנערווער

 ...יז ןעסייוו ,ףיא ,..ייז ןעטרַאװ -- רע טלעמרומ -- ...ייז ןעטרַאװ !

 ןיב ךיא = ! יכדיכדיכ ...! ןעכַאמ סַאּפש עטלָאװ ךיא ! טמיטש סע ,אי ..,ךיא

 ...רענַאיצילַאג ַא ןיב ףיא ...רעשיסור ןייק

 ,רנערווער ,העז יא יו ! םירוביד ערעדנַא רָאנ ןענייז יױזַא ביוא ,הֶא --
 . 4! ןע'סובמולָאק ףיוא ןענָאלקעב וצ סָאװ טינ ךיז רהיא טָאה

 ?יז ןעניימ יו ---
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 טוג ַא ןיא אקירעמַא ןיא רעבא ,זייב ןייק םולשו סח טינ ןיימ ךיא ---

 "! ןע'סובמולָאק וצ גָאלק א :ָאד טגָאז ןעמ ,?עטרעוו

 רעשיסור ןייא ךָאנ ייז ןעבאה ,עטיב ! יכדיכ-יכ ,טמיטש ,טמיטש סע ---

 ? ןעכטערַאניס

 ---רעטכעלעג טימ ןעצירּפש ןעגיוא ענייז ןוא ןיקבָאד טכַאמ--- 9 סָאװ ---

 -רַאניס ןעדעי ןיא ?ןעטעראניס עשיסור יד טפיוק ןעמ ואוו ,טנערפ רהיא

 ! רָאטס

 דנַאה יד גידנעטלַאה ,ןָאסלעכימ דנערוועו טכַאמ --- ,עניימ ךיא ---

 ן'םיוא טוחרעדניליצ ן'טימ וצ רע טלעקַאש ןַאד ,םהיא וצ טלעטשענסיוא

 : טכַאמ ןוא ּפָאק

 ...| טמיטש סע ,גיטכיר ץנַאג ,טמיטש סע ,אי---

 ןופ ?וק רעטנערעגפיוא ןַא רָאדירָאק ןיא ךיז טרעהרעד טייצ רעזיד ןיא

 "!לעפייט ,טרָאשט ,יננע, : ןעשנעמ ןרעטלע ןַא

 ,טרֶא ןופ ףיוא טגנירּפש ןיקבָאד

 ! סעכ ןיא ץלַא ךָאנ זיא רע --- סױרדַא רע טלעמרומ --- ! גרעבניטע ---

 .עטערומשזרעפ טימ טקוק ןוא טרָא ןופ ףיוא ךיוא טחעטש דנערווער רעד

 .ןעמוקניירַא ףראד גרעבינטע עכלעוו ךרוד ,ריחט יד ףיוא ןעגיוא

 --- רָאדירָאק ןופ ?וק ס'יננע ךיז טרעה --- ? רימ ןופ רהיא טליוו סָאװ---
 | | ,טדערעג טינ רָאנ ךָאד בָאה ךיא

 -גערעגפיוא ןַא טרָאד טיירש --- ! אקוואזרעמ טדערעג אי טסָאה וד --
 טימ ן'טג ךיז ליוװ אינָאס זַא ,טציא סייוו טלעוו עצנַאג יד ,עֶלַא --- ?וק רעט

 ,ןעניוא עסיורג וצ טסָאה וד !וד ,טלהעצרעד סע טסָאה וד ...ןַאמ רהיא

 ,טינ ףרַאד ןעמ סָאװ טסהעז וד !גנוצ ןעגנַאל וצ ַא ןוא ןרעיוא עגנַאל וצ

 ףיד לעװ ףיא !םינ רָאט ןעמ סָאװ ,טסדער ןוא ,טינ ליוו ךיא סָאװ טסרעה

 ןעשנעמ ןעדמערפ ןייס טינ טציא ףרַאד ךיא ! םאיטרעשט םעיסוו אק ןעקיש

 ! בוטש ןיא

 ןיירַא טפיול ,ןעהעטש ןיקבָאד ןוא ןָאסלעכימ דנערווער ואוו ,רעמיצ ןיא

 טּפַאכ ,סעצנָאװ עסייוו טימ ,דיא רעטיירב ,רעכיוה ַא ,נרעבניטע סעכ טימ

 גנונערפיוא ןופ גידנעקרעמעב טינ ,ןוא ּפָאק ןעסייוו םעד ןופ טוה ןייז רעטנורא

 יד ץימש רע טוהט ,רעמיצ ןיא ןענייז ןיקבָאד ןוא ןָאסלעכימ דנערווער זַא
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 ףרוד ,ריהט םוצ קירוצ טפיול ןוא ,טייז ַא ןָא טהעטש סָאװ ,?וטש ַא ףיוא טוח
 : יירשעג ַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא רע עכלעוו

 טינ ךיז טעװ ,ןַאמ ן'טימ ן'טנ טינ ךיז טעװ ַאינָאס ! ןַאװלָאב יט --
 | ! ַאקווַאזרעמ ,שעיַאמינאּפ ,ן'טג

 ןוא ,דנערווער םעד טהעזרעד ,רעמיצ ןיא קירוצ םוא ךיז טרהעק רע
 םהיא ףיוא ןעניוא עטגערעגפיוא טימ ןהעטש רע טביילב ,םהיא ןעהעזרעד

 ,ןעניוושנא טרעוו ןוא

 ןוא ,ןָאסלעכימ דנערווער םהיא וצ ךיז טעדנעוו --- !ךַאט ןעטוג --
 | | .ךיז טניינרעפ

 ,רענייצ יד ןעשיווצ גרעבניטע סױרַא טדער -- !לָאװַאיד יט ,ױּפט ---
 רע טוהט --- ,דנערווער --- סעכ טימ ייּפש א טוהט ןוא ּפָאק םעד בָא טרהעק
 רהיא טפרַאד סָאװ .,,.? ךימ טפרַאד רהיא --- םהיא וצ רהעק ַא רעדעיוװ ךיז
 טפרַאד רהיא זַא ,ןעמוקעג םינ ּפאש ןיא רימ וצ רהיא טייז םורַאװ ? ךימ
 | | ? ךימ

 טימ ןָאסלעכימ דנערווער טכַאמ --- ,עטיב ַא ןענהיא וצ עבַאה ךיא ---
 ןייז טעטַארייהרעפ גרעבמָאנ ררעה ןַאמסדנַאל רהיא -- ענימ רעגידנעטעכ ַא
 ףימ ןַאמסדנַאל רהיא ןעלָאז יז ,ןעטעב יז ךיא עטכעמ ,רעטכָאט עהטרעוו
 ןיב ךיא סָאװ עטיי? יד ,ייז ןעסייוו ...ןישודק רדסמ סֶּלַא ןערידנעמַאקער
 -  ..ןערעירפוצ ןוא ךילקילנ ןעבעל יד ,ןישודק רדסמ

 .ףיוא טגנירּפש גרעבניטע

 רהיא ,?עפייט ,טרָאשט !קינעשַאמ ַאר'ס טרעה רהיא ! ?סָאװ --
 יו ,רהיא טסייוו ךיוא ,רעטכָאט ןיימ ייב ןישודק רדסמ רעד ןעוועג ךָאד טייז
 --- ...! ץעילדָאּפ ץטג ,ן'טג ךָאד ךיז ליוו יז ? אה ,קינעשַאמ ,זיא יז קילקילג
 סָאװ ,ונ --- ןעניוא עגידנענערב טימ םהיא ןצ וִצ טערט ןוא גרעבניטע טיירש
 ! סעקינעשאמ דנייפ בָאה ךיא ,לָאשַאּפ ? קינעשאמ ,ןעגָאז טצעי רהיא טעוו

 טימ םהיא ףיוא טקוק .טרָא ןופ טינ רעבָא ךיז טרהיר ןָאסלעכימ דנערווער
 ,טלעכיימש ןוא ענימ עגיד'תונמחר ַא

 . ,רע טכַאמ -- אז ,ן'טג ךיז ?יוו יז ---

 .ןעקור םעד טימ םהיא וצ םוא ךיז טרהעק גרעבניטע
 פיו ךיא --- זָאנ רעד רעטנוא רע טדער -- ,טפעשעג רעייא טינ --

 ,..| לָאשיַאדַאּפ ,ןעלהעצרעד טינ תוישעמ ןייק ךייא
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 ןַאד ,עלייוו ַא טכַארט ןוא ןעקור ןייז ףיוא טקוק ןָאסלעכימ דנערווער

 : םינּפ ןעטסנרֶע ןַא רהעז טימ רע טכַאמ

 ןעדעירפ ןיא ןעלָאז רעיפ ,רעסעב זיא לאמ סעכנַאמ ,יז ןעסיוו ,אי ,ןוג --

 רעטכָאט רהיא ריּפ ןָאש עבאה ךיא ...ןעגירקמורַא ךיז ןעלָאז ייווצ סלַא ,ןעבעל
 סע ,אי ..ךיוא קישטייווַָאלַאס ררעה םעד ריפ ןוא ..,רעכלעוו ,םענייא ָאז

 עטיב -- לוק ןעדנעטעב ַא טימ וצ רע טגעל --- גרעבניטע ררעה .,.,טמיטש

 רוצ סע והט ךיא ,ןעכַאמ טג םעד רעטכָאט רהיא ריפ ךיוא רימ יז ןעביג

 ..ןיב ךיא ואוו ,עטייל יד ...טייהנעדעירפוצ סנעמעלַא

 טימ גרעבניטע ּפַאכ א ךיז טוהט -- ! ץעוַאזרעמ ,ץעילדאּפ ,ךַא ---

 !ןיוה ןיימ ןופ שרַאמ --- ןעטסיופ ערייב

 .םהיא טלעסיירט ןוא ןעלסקַא עדייב רַאפ ּפַאכ ַא םהיא טוהט רע ןוא

 ןוא דנעה ענייז ןופ ךיז טסייר ,ךיז טקערשרעד ןָאסלעכימ דנערווער

 ; טלעמרומ

 ..! טמ-י-ט-ש-ש סע-ע ! טמיטש סע ---

 טהילפ ,טוהרעדניליצ ןייז רעביא שטַאּפ ס'גרעבניטע גידנעלהיפרעד ןוא

 ...ןענָאי םהיא ךָאנ ךיז ןעטלָאװ םידש יו ױזַא ,רעמיצ ןופ סױרַא רע

 1904 ,ץרעמ



 קישטענבאי רָאטקָאד

 : טגָאז ןוא הנמלא עגנוי יד טלעכיימש

 ףיא לעוװ סָאד ...טינ רשפא ןוא אי רשפא .,,? ךייא בעיל ךיא ביוא --

 ,לָאב ס'רהָאידיינ ן'פיוא ןעגָאז ךייא

 ? טציא טינ סָאװרַאפ .? טנייה טינ סָאװרַאפ ---

 רהיא ףיוא ןעקוק ןעגיוא ענייז ןוא ,טבעילרעפ ױזַא טגנילק ?וק ןייז ןוא

 םיוא םהיא ייב טהעג סע יװ ,ךילרעּפניישעב טהעז ןעמ זא ,טעבעג ַאזַא טימ

 ,רהיא ְךָאנ תויח רעד

 : ?יטש טגָאז ןוא ,הנמלא עגנוי יד ,ענימ עגירעיורט א יז טכַאמ

 טייז רהאי א ןערָאװעג זיא ןעטּכענ טשרע זַא ,ךָאד טסייוו רחיא ---

 םהיא ןָא גירעהעג יו ךיז שטָאכ ךימ טזָאל ...ןעברָאטשעג זיא "רעניימ,

 ךייא ךָאד טָאה רע .,,,דניירפ ַא רערעייא ןעוועג ךָאד זיא רע .,..ןעסעגרעפ

 טימ וצ יז טנעל -- ! טבעילעג ךימ טָאה רע יו ןוא ....טַאהעג בעיל יוזא

 ,םינּפ ןעסייוו ,ןעדנור ,ןעלופ ַא טימ רהעק ַא ךיז טוהט ןוא ץפיז ןערעווש ַא

 רהיא וצ "טהענ, יו ,ןעהעז וצ ,לעגעיּפש םוצ ןעניוא עפעיט עיולב יד טימ

 ...ןעדעירפוצ טביילב יז ןוא ,ענימ ענירעיורט עניזָאד יד

 סיפָא ןַא ןהֶא ךָאנ םגה) ,רָאטקָאד רעטרידוטשסיוא ןַא ,רע זַא ,רע טלהיפ

 ףרַאד ...ןַאמ רעטריזיליוויצ ,רעטעדליבעג ַא יו ,ןעלדנַאה זומ (קיטקַארּפ ןוא

 יז זיא ,סנעטשרע ,לייו ; ענימ עגירעיורט עדנעסַאּפ ַא ןעכַאמ ךיוא טציא

 ,גרעבנעזייא ,רערהיא ןַאמ רענעברָאטשרעפ רעד לייוו ,סנעטייווצ ; גירעיורט

 לָאמ ךס ַא םהיא טָאה סָאװ ,דניירפ רעטנעהָאנ ַא רענייז ןעוועג עקַאט זיא

 ּפָאק םעד בָארַא טזָאל רע ןוא --- ,ןערידוטש ן'תעכ ,דלעג טימ טציטשרעטנוא

 טימ ,םינּפ רעגָאמ ,גנַאל ןייז ףיוא ןוא ,חמ עמַאס ן'פיוא ךילּפ ןעשביה ַא טימ

 ,פעדרעב דנָאלב ,רעטיש ,גיציּפש ַא ,ןעקַאב עטצרַאטשעגסױרַא עגיציּפש

 סיוא ךיז טהיצ זָאנ עגנַאל ןייז ןוא ,ענימ עט'הרצ'רעפ א קעװַא ךיז טנעל
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 ,עצנָאװ עדנַאלב עקיד עטשרעביוא יד רעביא טעמכ ץיּפש םעד טימ ,רעננעל

 : ץפיז ןעגירעיורט ַא ןופ טיילנעב ,ןעלמַאטש ןעּפיל ענייז ןוא

 .41 סדסעדעדעי ,עי --

 טָאג רשפא טסייוו ,טניימ "סעי, רעשיגַארט רעגיזָאד רעד טָא סָאװ ןוא

 ,..םינ רעכיז ,דלעה רעזנוא ,רע ,לעמיה ןיא

 ןהעזרעד ,ןוא לענעיּפש ןופ הנמלא עגנוי יד םהיא וצ רהעק א ךיז טוהט

 ןייז טימ ןעגיובעגסיוא ,רעיורט ןוא רעמוק ןופ דליב ַא ,ױזַא טהעטש רע יו

 ן'פיוא "הנבל רעבלַאה , רעדנענייש רעד טימ ,רעּפרעק ןעניציּפש ,ןערעגָאמ
 םהיא וצ לעקע ןא יז טלהיפרעד ,זָאנ רעגנַאל ,רעגנַאל רעד טימ ןוא ,חמ ץיּפש

 | : טכַארט יז ןוא

 ךיא ,ליווװ טייקסואימ יד טָא ,חזבנ רעד טָא ,רימ וצ זיא ךָארב ַא --

 ע'סואימ אזא ,רָאטקָאד א ךָאנ ןיא ןוא ....!ןעהטַארייה םהיא טימ לָאז

 -רעד ןעלעוו רימ זא ,?אב ס'רהָאי-יינ םעד ףיוא טרַאװ ,טרַאװ ...! האירב

 סָאװ ...טבעילרעפ ןייז ?ייוורעד רע לָאז ,ןעניימ לייוורעד רע לָאז ...ןעבעל

 ןַאד טעװ רע םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,רָאפ רימ ?עטש ךיא ...? ךימ סע טרַאה

 ...! ןעבָאה

 ן'פיוא ןעכַאלוצ ךיז יז טעוװ טָא ,טָא זא ,חנמלא עגנוי יד ,טלחיפ יז ןוא

 וצ ןָא טבייה ןוא םהיא ןופ בא ךיז טרהעק יז ןוא ,ןיירא םינּפ ןיא םהיא לוק

 ןיא רעטכעלעג גידלעציק סָאד ואוו ,זלַאה םעד טימ ןעקוה וצ ןוא ןעטסוה

 ...ןעבעילבעג ןהעטש רהיא ייב

 םענעזָאלעגבָארַא ןַא טימ ץְלַא ךָאנ טהעטש רע .ל?יטש זיא עלייוו ַא

 ןענידרעהירפ םעד ףיוא ףױרַא יז רע טרהיפ יוזא יו ,טכַארט ןוא ּפָאק

 .ריירסיוא ןוא געוו ןייק טינ טניפעג ןוא רהיא וצ עבעיל ןייז ןענעוו ךערּפשעג

 ַא טימ ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא ,םהיא ןופ טרהעקעגבָא בלַאה טהעטש יז

 :טכַארט ןוא רעטכעלעג סָאד ךיז ןיא טקיטש ,ּפָאק םענהעש ,ןעדנַאלב

 טנָאמרעד ןַאד ..."! ! שינעקישנָא יד ,ןהענקעוַא ןיוש רע טעוו ןעוו ,דלַאװג ,

 םעד ףיוא ןהענ וצ ,םוטסָאק ןעצרַאוװש ןעגיטכיר ןייק טינ טָאה רע זַא ,ךיז רע

 ףיוא רַאלָאד עכילטע ןעמ טהייל ןעמעוו ייב טרעלק רע ןוא ,לָאב ס'רהָאידיינ

 ..,םוטסָאק ַא

 : ןעגייווש סָאד רעביא רע טסייר ףוס ן'פיוא
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 (* ?ּפאש ןיא טציא יקסנישַאס זיא ---

 ַא ךיז טוהט ,לעסיירט ַא הנמלא עגנוי יד ךיז טוהט ןעמָאנ ןעזעיד ייב

 עסייוו ערהיא ףיוא ןוא ,ןעניוא עטרעדנואוורעפ עסיורג טימ םהיא וצ ּפַאכ

 ...ברַאפ ענידרעייפ ַא ךיז טסיגוצ ןעקַאב

 ,ּפאש ןיא זיא רע ,אי --- טשימוצ יז טנערפ --- ? יקסנישַאס ...4 ַאה --

 ? םהיא רהיא טפרַאד סָאװ!

 ,דנַאה יד רהיא טגנַאלרעד ןוא רע טרעפטנע --- .םהיא ףרַאד ךיא---
 -- ! טקנעדעג ...לאב ס'רהאידיינ ן'פיוא גאטנוז ןעגידנעמוק ,ָאזלַא ---

 ענושמ ךיא לע טייצ רענעי זיב זַא ,ארומ רונ בָאה ךיא --- רע טלעמַאטש
 ...! ןערעוו

 : טרעפטנע ןוא טלעכיימש יז

 ! קישטענכַאי רָאטקָאד ,ענושמ ךיילג טינ רונ טרעוו ---

 יז זַא ..,היחמ טושּפ ךיז רע זיא ,"רָאטקָאד , םהיא טפור יז זַא ןוא

 הנותח םהיא טימ רעכיז יז טעוװ ...טוג ןיוש זיא ,ןעקנעדעג סָאד רונ לָאז

 ...ןעבָאה

 :להיפענ ןעפעיט ,ןעפעיט ַא טימ סיוא טיירש רע ןוא

 ..ַאזַא ...ַאזַא ...ַאזַא ךָאד טייז רהיא ,יוא ---

 רע טוהט ,תולעּפתה סיורג ןופ רעטרעוו סיוא םהיא ןעלהעפ סע זַא ןוא

 -טנע ןוא רעייפ טימ ייז טשוק ןוא דנעה עמערַאװ ,עכייוו ערהיא ןָא ּפַאכ ַא

 ןעבירעג ךיז טלָאװ עלעזיימ א יו ,םעד תעשב ךיז טכַאד רהיא ןוא ..גנוקיצ

 עטעמעעצשרעפ טימ ןוא ,דנעה ערהיא ןָא סעצנָאװ עטלַאק ,עטכייפ טימ

 ...ענייז ןופ סױרַא ייז יז טסייר ןהייצ

 :לוק ן'םיוא ךיז טכַאלוצ ןוא םעהטָא םעד בָא טהיצ יז ,קֵעװַא טהעג רע

 ןייק ןיא ןהעג טינ רָאג ףרַאד ןעס !שימָאק ױזַא זיא סע ,יוא --

 ..! רעטאעהט

* * * 

 רעטסואוו רעביא קישטענכַאי רָאטקָאד טפיול םורא עדנוטש עבלַאה א ןיא

 ןיא רע .ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןָאהטרעּפ ףעיט ,ןעגָארטוצ טפיול ,טירטס

 : 28 84 יי ,קירבַאפ (*
 15 : . + + טי ,אי 5 ןב- צא = 2 ֿ ,.דד 1 רש 6 ' - 8 ,
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 טימ בייוו ןהעש ַא טָאה רע ...ךילקילג רהעז ,קישטענכַאי רָאטקָאד ,ךילקילג

 ...יאדוא דנעזיוט ןהעצ ַא הטרעוו זיא סָאװ ּפַאש ַא ,טפעשעג ןעכייר ַא

 ....םידוהַאי, עכייר יד ןעשיווצ ןואטּפא אקוד ןוא רע טָאה סיפָא ןעכייר ַא

 .אשמו עגט ןייק ןעבָאה טינ רע ליוו ןעטנעיצַאּפ עשידיא רענואט-ןואד יד טימ

 זיא ןזיירּפ ןייז ...ךעל'םיריוטקָאד רענואט-ןואד יד ראפ רעביא רע טזָאל ייז

 טינ עקַאט סָאװרַאפ ןוא ? יירד טינ סָאװרַאפ ןוא ...טיזיוו א רַאלָאד ייווצ

 סָאװ ,רעדעיוו ןוא ! םידוהַאי יד ,ןעלהָאצ וצ הלוח סעּפע ןענייז ייז .,,? ףניפ

 ..,רָאטקָאד רעד זיא רעסערג ץלַא ,טיזיוו א רַאפ ןעלהַאצ ךיז טזָאל ןעמ רהעמ

 טימ רעהירפ רונ רע לָאז ,סענזיב יד ןערהיפ וצ יוװ ,ןעסיוו ןיוש טעוװ רע ,אה

 ...רעכיז רע זיא סָאד ,ןעהטַארייה םהיא טימ טעוװ יז ןוא ...ןעהטַארייה רהיא

 רהיא ןופ רעגרע רע זיא סָאװ טימ ..,רָאטקָאד ַא זיא רע .,? טינ סָאװרַאמ

 רעסעב ?יוװ יורפ עדעי ? טנַאקירבַאפןעדמעה םעד ןופ ,ןַאמ ןענידרעהירפ

 ..! ןַאמסענזיב ַא רעדייא ,ןַאמ א רַאפ רָאטקָאד ַא
 סָאװ ,ּפאש א ןעבענ ןהעטש רע טביילב ןעקנַאדעג עזעיד טימ ןוא

 ןיא יקסנישַאס דניירפ רעטונג ןייז ואוו ןוא ,הנמלא רעננוי רעד וצ טרעהעג

 (* ,ןַאמרָאפ

 ןעביוא ןופ .ּפאש ןיא ןערהיפ סָאװ ,ּפערמ יד ףיוא ןהעג וצ ןָא טבייה רע

 קישטענכַאי רָאטקָאד .ןענישַאמ ךס ַא ןופ ןעשזושז ןוא ןעשיור ַא ךיז טרעה

 : טכַארט

 וצ ןערעהעג ּפאש רעניזָאד רעד טעװ םורַא ןעכָאװ ראָאּפ ַא ןיא -- ?

 ...1 רימ

 .םהיא ייב ךיז טלעּפַאצ ץרַאה סָאד ןוא

 ,רעכיוה ַא --- יקסנישאס ןעגעקטנַא םהיא טמוק ,ּפאש ןיא ןעגנַאנעגניירא

 ,םינּפ לָאפסקורדסױא םהענעגנא ןַא טימ ,ןַאמרעגנוי רעקרַאטש ,רעקנַאלש

 יד טימ עטהערדרעפ ,סעצנָאװ עקניצרַאוװש ,ןעניוא ערַאק ענידעבעל ,ענולק

 .ּפָאק ןעטזיורקעג ןעצרַאװש ַא טימ ןוא ,ףױרַא ןעציּפש

 ? רעהַא סעּפע טסמוק יו --- יקסנישַאס םהיא וצ טכַאמ -- ! ָאללעה ---

 .טרעדנואוורעפ קישטענכַאי רָאטקָאד ףיוא ןעקוק ןעניוא ענולק ענייז ןוא

 ןוא ,קישטענכַאי רָאטקָאד ךילהערפ טרעפטנע --- .ןהעז ךיד ליוו ךיא ---

 ,רעטסיימ (+



 סעשימָאקיײגַארט ןוא סעשימַאק 4

 --- ןענישַאמ יד ןופ ןעשזושז ןוא ןעשיור םעד ןיא ןעקנורטרעפ טרעוו ?וק ןייז

 .וצ רע טנעל --- ! טרעדליּפ ָאד יו

 זיא סע זַא ,רעדנואוו ןייק ,ָאד ןעטיײברַא ןענישַאמ טרעדנוה רעביא ---

 .יקסנישַאס טסרעמעב -- .שער ַאזַא

 -ענכַאי רָאטקָאד ּפַאכ א ךיז טוהט -- { ? ןענישַאמ טרעדנוה רעביא ---

 רעביא --- גנונערפיוא ןופ םעהטָא רעד שזַא םהוא טמהענרעפ סע ןוא ,קישט

 ...נֹוה ...נֹוה

 ןעציז סָאװ ךעלדיימ יד ףיוא ,ּפאש ןעטייוו םעד ףיוא םורַא ךיז טקוק רע |

 טימ ענעפרָאוװרעּפ ,ןעשיט עגנַאל יד ףיוא ,ןעניׂשאמ יד רעביא טגיובעגנייא

 ךיז טהערד סע ןעכלעוו םורַא ,דָאר םענרעזייא ןעגיד'ארומ םעד ףיוא ,טיײברַא

 רעדעיוו ןוא ,ןעמיר רעטיירב ,רעסיורג-נידלַאװעג ַא רעדליּפעג ןעפּפמוד ַא טימ

 ...ןעלהעצ וצ ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןָא ייז טבייה ןוא ןענישַאמ יד ףיוא

 ; סיױדַא םהיא ייב ךיז טסייר ףוס ן'פיוא

 ...? סענזיב יד הטרעוו זיא ךרע ןַא לעיפיוו ,יקסנישַאס --

 ? ןעפיֹוקבָא רשפא טפסליוו ? סָאװ רַאפ ..,דנעזיוט 20 ַא רעביא --

 ,עלעכיימש גיהטומטונ ַא טימ יקסנישאס טגערפ ---

 ,קישטענבאי רָאטקָאד טלעמַאטש --- 4 גיצנַאווצ = ...זיוט גיצנַאװצ ---

 טוהט ןוא ּפָאק ם'נומ טוה םעד בָארַא רע טמהענ גנוגערפיוא רעסיורג ןופ ןוא

 ...זיוט גיצנַאװצ -- : חמ ץיּפש ן'םיוא ךיִלּפ םעד טעלג ַא שזַא ךיז

 ?ּפאש ןיא ןעמוקעג טזיב וד ןעוו ,גיטיונ רהעז םינּפה ךימ טסּפרַאד וד ---

 | .יקסנישאס ןַאד טכַאמ ---

 { ּפַאכ ַא ךיז טנהט קישטענכַאי רָאטקָאד

 םיצולּפ ןוא ,לענש גידנעדער ,רע טכַאמ --- ! רהעז ,גיטיונ רהעז ,אי ---

 רהעז א טימ סיורא טדער ןוא דנעה יד רַאפ ן'יקסנישַאס ןָא ּפַאכ ַא רע טוהט

 | : םיטש רעטגעוועב

 טימ ? ןעמעוו טימ ,וטסייוו ,ןוא ןעבָאה הנותח העג ךיא ,יקסנישַאפ ---

 ! עט'תיבהדלעב ןייד

 ענייז ןָא ןעבייה רעבָא דלַאב ,טשימוצ רעהירפ ןָא םהיא טקוק יקסנישַאס

 : טבַאמ רע ןוא שי'בננ ןעלכיימש וצ ןעניוא

 הנותח רעייא זיא ןעוו ! בוט ?זמ ---

 ...ןעמיטשעב גנידצלַא רימ ןעלעוו לאב ס'רהָאידיינ םעד ףיוא טָא-- |
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 ןוא יקסנישַאס ערטיכ טכַאמ --- 1 לאב ס'רהָאידיינ םעד ףיוא ,יױזַא --

 ...! לזמ טימ ןייז לָאז ,ונ ,ונ --- סעצנָאוװ ענייז ןופ ןעציּפש יד טהערד

 םהיא וצ םיצולּפ ךיז טעדנעוו -- 4 דסח תלימנ ַא ןעהייל רימ וטסעוו ---

 .קישטענכַאי רָאטקָאד

 ...1 ָאטינ ץלַא ךָאנ זיא קיטקַארּפ ןייק ? זיא סָאװ ..,? דסח תלימג ַא ---

 ? ןענייארעפ עכילטע ןעגירק וצ טינ טסהעז סָאװרַאפ

 לעװ הנותח רעד ךָאנ ! ןעקשטַאיּפ ייז טימ סָאד ךיז ליוו רעוו ,ַאח ---

 ...ראלאד גיצרעפ א רימ הייל .דנעגעג ןעכייר א ןיא סיפִא ןַא ןענעפע ךיא

 -רעמ .,,לאב ס'רהָאי-יינ םוצ .,..ןעכַאמ םוטסָאק ןעצרַאװש א ךיז ?יוו ךיא

 - ...ןוא ןייז יז טעװ טרָאד ,טֿפחעטש
 ןייק טינ ךיז ךַאמ --- ךיז טכַאלוצ ןוא יקסנישַאס טכַאמ -- 3 אה --

 ..ךיוא םעד ןהָא ןעלעוו ךיד טעוװ יז ...םוטסָאק ןעצרַאווש

 הייל ןעכָאװ ראָאּפ ַא ףיוא רונ ..,! יקסנישאס ,ןעטייחמוד ןייק דער ---

 ! רימ

 ןיימ ןעהילעג ןעגינעגרעפ טימ טלָאװ ךיא ...טינ דלעג ןייק בָאה ךיא ---

 ...טינ רעבָא בָאה ךיא ,תיבה-לעב ןעניטפניקוצ

 ,קישטענכַאי רָאטקָאד ץיח טימ טגערפמ -- ? גיצנַאוצ ןוא ףניפ ןוא ,ונ ---

 ,טינ ךיוא ---
 לוק ןיא סורדרעפ טימ קישטענכַאי רָאטקָאד סיוא טיירש --- ! עידַא ---

 ,סױרַא טפיול ןוא

 * א *

 טָאה קישטענכַאי רָאטקָאד ,רהאי-וינ ברע ,לאב ם'נופ דנעבא רעד ןָא טמוק

 םעיינ ַא ...טנַארפ ַא יו טצוּפענסיױא ךיז טָאה רע .,,טבעלרעד םיוק םהיא

 ...טנרָאבעג םהיא טָאה רעדיינש רעד .,.,טכַאמעג עקַאט ךיז רע טָאה םוטסָאק
 עניטפניקוצ ןייז ...דלעג טוג זיא רע ,השק-שינ .,.ןעלהָאצעב םהיא טעוו רע
 דנעזיוט גדידצ-נ-אדאווצ ,גיצנַאוװצ ,וינוטָאג ! דנעזיוט גיצנַאװצ = ! גונעג טָאה

 ןעפיול ךיג זומ ןעמ ...זיוט .,,זיוט - ...ג"נַא-אװצ ! רצוא ַאזַא ! רעלאדָאד

 | ...לאב ן'םיוא

 זיא ןוא ץַאל ןופ ךָאלּפָאנק ןיא םולב עטיור ַא ןָאהטעגניירַא טָאה רע
 .ןעמוקעגרָאפ זיא ?אב רעד ואוו ,סאלאּפ לארטנעס דנערג ןיא שרַאמ קעווא
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 * א *

 וצ טסענרעפ ,טעליב ַא טמהענ ,עסַאק םוצ וצ רע טפיול ,ןיהַא ןעמוקעג

 ,עסַאק ןעבענ ןַאמסילַאּפ א טרָאד טהעטש ,טייקנעגָאוטוצ ןופ ןעלהָאצעב

 ,טשימוצ טרעוו ,רע טלהָאצעב .,ןעלהָאצעב טסייה ןוא טוא םהיא רע טרהעק

 ןוא טהעטש סָאװ ןַאמ םוצ וצ טפיול ,בָאגסױא םעד ןעמהענ וצ טסעגרעפ

 םוא ,ּפערט יד ףיוא טפיול ,טעליב םעד בא םהיא טיג ,ןעטעליב יד טמהענ

 ףיוא יורפ רעטלַא ןַא ףױרַא רע טערט ,גידנעפיול ,ןוא רעדיילק יד ןעבעגוצבא

 טרעוו ...םהיא טלעריז ןוא טקניה ,סופ ן'רַאפ ענעי ןָא ךיז טּפַאכ ..,סופ ַא

 ,רעטייוו טפיול ,םהיא ייב טמַאלפ םינּפ רעד זא ,טלהיפ ,טשימוצ רהעמ ךָאנ רע

 ....דיילק ם'נופ עּפעלש רעד ףיוא יורפ רעגנוי ַא ףױרַא םערט ןוא רעלענש

 ן'םיוא טכיירגרעד רע ןעוו ןוא ,ןעיירש וצ םהיא ףיוא יורפ עגנוי יד ןָא טבייה

 טציוושרעפ ןעצנַאנ ןיא רע זיא ,רעדיילק יד בָא טיג ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד ףוס

 ..,פעגניא-רדח רענעסימשענבָא ןַא יוװ ,ךיז טלהיפ ןוא

 םעד בָא טשיװ ,ןעניהורעב וצ ךיז רע טערַָאטס ,רעדיילק יד ןעבעגעגבָא

 םעד ךיז ףיוא טכיררעפ ,לעגעיּפש ןענעג ךיז טלעטש ,ןרעטש ןופ סייווש

 טכיררעפ ,ךילּפ םורא ךעלערעה ראָאּפ יד טעלנרעפ ,ךוטזלַאה םעד ,ןעגַארק

 ןופ עילַאט רעד רעטניה דנַאה ןייא טנעלרעפ ,ןוא ץַאל ןיא םולב יד ךָאנ ךיז

 טהעג ןוא ענימ עגיהור ַא טשרמולכ ןָא רע טמהענ ,טרענלַא ץנירּפ םעיינ ןייז

 ...םהיא ףיוא יאדוא ןיוש טרַאװ ענעי ואוו ,לאַאז ןיא

 עשירטקעלע ןיא ךיז טדָאב םלוע רעכילהערפ ַא ...גיטכיל זיא ?לאאז ןיא

 -בכעלעג ַא ..ןעטייז עֶלַא ןופ ?עמרומעג ַא ...טלעיּפש קיזומ ...ןעלהַארטש

 ןעמ טדער ָאד ? יז זיא ואוו --- ןעטייז עלא ףיוא םורַא ךיז טקוק רע .רעט

 ?יז ןעמ טבכוז ואוו --- ןעמ טצנַאט טרָאד ןוא

 ..םלוע ןעדנעצנַאט םעד ןעשיווצ יז טכוז ,רעטייוו ןחעג טמהענ רע

 ; לוק רהיא ךיז רעטניה רע טרעהרעד םיצולּפ

 (* ! רָאטקָאד ,ריי וינ יּפּפעה---

 ! יז -- ּפַאכ ַא ךיז טוהט רע

 -נעלהַארטש ַא ,ענהעש א ,עכיוה ַא ,דיילק ןעדייז ,סייוו ַא ןיא טהעטש יז

 ! רָאטקָאד ,רהָאו-וינ רעכילקולג ַא (*
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 טי יי

 שי'בנג םהיא ףיוא טקוק ,ראָאה עדנָאלב יד ןיא ןעמולב טעקוב ַא טימ ,עץגיד

 ,טלעכיימש ןוא

 ,יקסנישַאס טהעטש ,םערָא ן'רעטנוא יז גידנעטלאה ,רהיא ןעבענ ןוא

 .ערטיכ טלעכביימש ןּוא םהיא ףיוא טקוק ,טנַארפ השעמ טצוּפעגסױא

 ראָאּפ ַא ייז ףיוא סיוא טלעטש ,קישטענכַאי רָאטקָאד ךיז טרעדנואוו

 טימ ךיז טלַאה יקסנישַאס סָאװ ,סע טמוק יו, : טכַארט ןוא ןעניוא עסיורג

 "? רַאילימַאפ ױזַא רהיא

 : ןעקנַאדעג ענייז הנמלא עגנוי יד רעביא טגָאלש םיצולּפ ןוא

 ןעבעג וצ ןעכָארּפשרעפ ךייא בָאה ךיא --- יז טגָאז -- ,רָאטקָאד --

 רעייא : זירּפרוס ַא ןעכַאמ ךייא טלָאװעג בָאה ךיא לייוו ,רעפטנע ןַא טנייה

 ...! ךימ טרילוטַארג ...ןַאמ רעגיטפניקוצ ןיימ זיא יקסנישַאס דניירפ

 ! ? ַאה --

 יקסנישַאס ןוא ,הנמלא עגנוי יד טגָאז --- ! רעבעיל ,ןעצנַאט םּוק ---

 ...גידנעכַאל ,רהיא טימ קעוװַא ךיז טגָארט ןוא עילַאט רעד ייב ּפַאכ א יז טוהט

 עלַא טימ לאַאז רעצנַאנ רעד זַא ,ךיז טכַאד ן'קישטענכַאי רָאטקָאד ןוא

 ,ןעכַאל ןוא ,ךיז ןעהערד ןוא ךיז ןעגָארט ,םהיא ייבראפ ךיז ןעגָארט ןעשנעמ

 ...םהיא ןופ ,םהיא ןופ ןעכַאל

 ,1904 ,טסוגיוא



 רעטַאעהט ןעשידיא ןיא ןהעזעג טָאזה רע סָאװ

 0 טיסא

 -נייא טינ ןעס ןוא טעב ןיא טנעיל עלייב .טבַאנ עבלַאה ךָאנ טעּפש

 ןאוו .,ָאטינ ְךֶאֹנ זיא לי'םהרבא ןַאמ רהיא ןוא סנייא ךָאנ ןיוש .ןעמָאלש

 טמוס רע ,טגָאזעג טָאה ,ןַאמסדנַאל ַא וצ ערעשטעוו ךָאנ קעווא ?  ןייז רע ןעק

 ףניפ ,רענירג ַא : טעשזדנַאלברעּפ רע טָאה רשפא .ָאטינ ךָאנ זיא ןוא ,דלַאב

 ? קרָאױוענ יוװ ךרכ ַאזַא ןיא ןעשזדנַאלברעפ וצ סעּפע ץנוק ַא ,דנַאל ןיא ןעכָאוװ

 ךיוא ךיז יז זומ ,ןעשַאב-היח וצ סָאג רעטייווצ רעד ףיוא ןהעג ףרַאד יז זַא ,יז

 ...םייהַא ןעפָארטעג טינ לָאמניײק יז טלָאװ טינ זַא ,געוו ן'םיוא םינמס ןעכאמ

 ; םינּפ ןייא עלַא ָאד ןעבָאה ןעסַאג יד ? ַאקירעמַא -- סעװַָאטַאק א סעּפע

 עביוה ,עכיילג עלַא רעזייה יד ;ןיהַא ןוא רעהַא ,עטחערדרעפ ,עמורק

 ןעהערדרעּפ וצ ואוו ,ןעפערט וצ רעווש יאדוא זיא טכַאנייב .,,.סעצינליביש

 ױזַא טַאלג ךיז טציז רונ ,טעשזדנַאלברעפ טינ רע טָאה רשפא ןוא ...ךיז

 ? תוישעמ ןערעדנַא םעד רענייא ךיז ןעלהעצרעד ןוא ן'השמ ןאמפדנַאל ןייז ייב

 סָאװ ,ןעמוקנָא ן'וישע סָאד לָאז ,טעשזדנַאלברעפ טינ טָאה רע ביוא ,יוא

 ...! ןעטנהעצ א ןעגָאזרעפ ןיוש ךיז טעוװ רע ...! ןענירק רהיא ןופ טעוו רע

 -ענעטלָאק ,רעלענ ַא טימ ,סקואוו ןעלעטימ ןופ דיא ַא --- ןיירַא טמוק רע

 ַא ןיירַא טמוק --- ןעמערב עלעג רעטנוא ןעניוא עטיור טימ ,לידרעב רעטַאװ

 ,טכייל ןוא טנייש רענייז םינּפ רעצנַאנ רעד ןוא רעכילהערפ

 ,לוק ןיא שינרעטיב טימ יז טכַאמ --- 4 רעניימ ?זמילש ,ָאד טזיב וד ---

 ןופ ךיז טכַאלוצ ,טגעלעגפיוא טונ רהעז רע טרעפטנע --- ! ַָאד ,ָאד ---

 ...ןוהט טעלג ַא יז ליוו ןוא רהיא וצ וצ טהענ ,סעּפע

 טהעז ,ןעגיוא עסיורג טימ ןֶא םהיא טקוק .םהיא ןופ בָא ךיז טקור יז
 ? רוכש זיא רע ? סע זיא סָאװ : טכַארט ןוא םינּפ ןעכילהערפ ןייז

 ףיז טפָאה וד סָאװ ,ּפָאק ןייד ףיוא טנייה זיא עבָארַאװכ ַא רַאפ סָאװ ---

 ? טנייה זיא בוט-םוי ַא רַאפ סָאװ ? ט'רוכש'עגנָא

 ,גיוהטומטוג רע טכַאמ -- !ןעבראטש ךיא לָאז ? רוכש ןיב ךיא ---
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 ןטספרַאד סָאװ ,וינורַאנ --- ךיש יד סיוא טוחט ןוא לוטש ַא ףיוא ךיז טצעז

 יד טינ ךַאמ ןוא רחא רבד ןייק טינ עשז-ייז ,עלעקלייב ,ונ .סעכ ןיא ןייז

 ...וינֹורַאנ ,אקירעמַא ןיא ןענייז ריס ; סעקוטש עשימייה עטלַא

 .טעב ןיא קעוַא ךיז רע טנעל סע טגָאזעג ןוא

 ,רעכייוו סָאװטע ןיוש יז טנערפ --- ןעוועג וטזיב ואוו ---

 ! עכ ,עכ ,עכ ,טּפעלשרעפ ןיהַא ךימ טָאה השמ .ןעמולב רענירג רעד ייב---

 : תולעּפתה טימ ּפָאק ןעלענ םעד ךיז טצַארק ןוא ?וק ן'םיוא ךיז רע טכַאלוצ ---

 ,טענָא ָאד ךיז טהעז ןעמ סָאװ ,טענָא ָאד ךיז טהעז ןעמ סָאװ ,ךעלעמַאמ ---

 ...1 דלַאװעג ַא ,ליורג ַא

 ,טייקגירעיגיינ טינ ןיוש יז טגערפ --- ? ענירג ַא ןעמוקעג ---

 -רעפ זַא ,טצנַאט ןוא ,רעסַאװ ַא יו שילננע טדער ? ענירנ רע'סָאװ ---

 ןעטייברַא ןַא ןהעז וטסלָאװ ןעצנַאט ַא ,יוא ,יוא ! ןערעוו יז לָאז טעילַאמש

 ...א ...א חור ַא ,דש ַא ,יוא ,יוא ..,ךיז ןעהערד א ,ןעגנירּפש ַא ,סיפ יד טימ

 ,..1 סייוו'כ

 ,טרעדנואוורעפ יז טגערפ --- ? וטסדער ןעמעוו ןעגעוו ---

 טימ סיוא רע טיירש -- !רעטַאיײרט ןיא ןעוועג ךָאד ןיב ךיא ---

 סָאװ ,עקלייב ,יוא ...!ןעבעל ןיימ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד --- תולעּפתה

 ..! וצוצניהַא ןהעג ךיוא לָאמַא טזומ וד ..,! טענָא טרָאד ךיז טהעז ןעמ

 ןעמ טהעז סָאװ ,ונ ?ןעװעג רעטַאיירט ןיא רָאנ טזיב ? ױזַא ---

 ןעגידרעהירפ םעד ףיוא ןעסעגרעפ ןעצנַאג ןיא ןיוש ,יז טגערפ --- ? ןעטרָאד

 ? ןעהעזעג טרָאד וטסָאה סָאװ -- רעטנהענ םהיא וצ וצ ךיז טקור ןוא ,סעכ

 זיא טרָאד זא ,ןענָאז תונכש יד ?וצוצניהַא ןהעג וצ הטרעוו סעּפע זיא סע

 ? ןהעזעג טרָאד וטסָאה סָאװ ,יקַאט ?העצרעד ! ןעקוק וצ ןענינגרעפ א טושּפ

 ףיוא ןלעב ַא סעּפע טזיב ,?'םהרבא : רימ רע טגָאז ,ן'השמ וצ םוק ךיא ---

 ןוא ,םענענושמ א יו ,אמתסמ ןָא טחיא ךָאד ךיא קוק ? ןעמולב רענירג א

 "רעפ וצ רימ רע טינ .ןעבעל ןוא בייל ןייז וצ ןוא ּפָאק ןייז וצ סיוא ?טב

 טניימ יד רונ ,ןעמולב ענירג ַא טָאלג םולשו סח טינ טניימ רע זַא ,ןעהעטש

 ערעדנא רָאנ ןענייז ,יוזא ביוא ,ַאה ..,רעטַאיײרט ןיא טלעיּפש סָאװ ,רע

 ןנוא ייב ? רימ רַאפ ןעלהָאצעב רונ טעוװ רע ביוא ,טינ סָאװרַאפ ! םירוביד

 ןאק ָאד ןוא ןעהעזעג טינ לָאמנייק רעטַאיירט ןייק ךיא בָאה ?עטדעטש ןיא

 ןמז לב ,שנעמ ַא 4 ןהעג טינ עקַאט ךיא לָאז סָאװרַאפ טנייח ,ןעהעז אי ךיא
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 ןיא ן'השמ רעזנוא טימ ךיא העג אלימ ..ןהעז סעלַא ףרַאד ,טבעל רע

 ףיול ךיא רונ ,טינ ךיא הענ ,עקלייב ,גידנעגָאז תמא םעד ןוא ...רעטַאײרט

 רעהירפ ןעלעוו רימ ביוא ,טגָאז רע ?ייוו ,וצוצניהַא םעהטָא ןַא ןהֶא םהיא טימ

 ליוו דיא רעכלעוו ןוא ,רעצעלּפ ערעסעב ןעּפַאכרעּפ ןענעק רימ ןעלעוו ,ןעמוק

 | ? ץַאלּפ ןערעסעב ןייק ןעּפַאכרעּפ טינ סע

 םלוע רעסיורג א טהעטש טרָאד ןוא ,רעטַאיירט םוצ רימ ןעפיול ,רוציקה

 ַא וצ יז טצוּפעגסױא ,םירוחב טימ ,ךעלדיימ טימ ,סענעדיא טימ ןעדיא

 שידיא ףיוא טיירש ןעמ ןוא ,ךיז טּפוטש ןעמ ןוא ,ךיז טקור ןעמ ןוא ,הנותח

 | ! טלעוו עגידעבעל ַא --- שילגנע ףיוא ןוא

 ןעשיווצ ןיירַא ךיז טקור ןיילַא רע ןוא ןהעטש השמ רעזנוא רימ טסייה

 ןעפיול רימ טסייה ןוא ןעטעליב ייווצ טימ סיורַא רע טמוק דלַאב ןוא ,םלוע

 ןוא ןעפיול ןוא רימ ןעפיול ,ּפערט ףיוא ןעפיול וצ ןָא רימ ןעביוה .םהיא ךָאנ

 ףיא ףיול ...ערעדנַא רעדעיוװ זנוא רעטניה ןוא ערעדנַא ןעפיול זנוא רַאפ

 רע זַא ,שולעּפַאק ן'רעביא שטַאּפ ַא ךיא ּפַאכ ,סופ ַא סנעצימיא ףיוא ףױרַא

 ףיול ,רעלענש ןעפיול וצ ןָא ךיא ביוה ...ןעצשערט רימ ייב ןעמונעג טָאה

 רעילרעפ רעמַאט ארומ ץלַא בָאה ןוא רעכעה ןוא רעכעה ץְלַא ן'השמ ךָאנ ךיא

 רימ ךָאנ ןעק ןעמ ...רעטַאיײרט ןיא ןייֿלַא ייז העג טלָאמעד ןוא םהיא ךיא
 ...! ןעשטַאּפוצ ןיילַא שולעּפַאק םעד טינ םולשו סח

 עמַאס םעד ףיוא ןעכַארקעגפױרַא רימ ןענייז תורצ טימ םיוק ,רוציקה

 ַא ןעוועג ןיוש ןענייז טרָאד ןוא ,ךַאד עמַאס ן'רעטנוא ,רעטַאיירט ןופ ץיּפש

 ,ןעמונרעפ ןיוש ןענייז רעצעלּפ עטסעב יד זַא ,השמ רימ טנָאז .ןעשנעמ ךס

 ןעכַאמ ןיוש טנעצ עכילטע טימ רע טעוװ ,רעכַאמ-טּפיוה םעד ָאד ןעק רע רונ

 טקוק סָאװ ,ןַאמ ַא וצ וצ רע טהעג ...גידכעלייק ןוא גידלעגייפ ןייז טעוו סע זא

 עקלעשטַאק ַא טלַאה סָאװ ןוא ,ךעלּפענק ענעסעמ טימ ,קינלאשטאנ ַא יו סיוא

 טימ קינלַאשטַאנ רעד זנוא טפור .העבטמ ַא ןיירַא םהיא טקור ןוא ,דנַאה ןיא

 ןעהעטש סָאװ ,םירוחב ייווצ ַא וצ זנוא טימ וצ טהעג ,ךיז ךָאנ עקלַאשטַאק רעד

 אמתסמ .רעטרע ערעייז ןעבעגבא זנוא ייז טסייה ןוא חרזמ ןיא ןָאנעבױא

 טזָאל רע זַא ,שילגנע ףיוא ן'הנעט וצ םהיא טימ ןָא ןעבייה ןוא טינ ייז ןעליוו

 ,קינלַאשטַאנ רעשיסור רעתמא ןַא יו עקַאט טָא ,שטעּפ ראָאּפ א בָארַא טינ ייז

 ,ךיז טהעטשרעפ ,ןוא .קערש ןופ ןעלַאפעגנייא רימ ייב זיא ץרַאה סָאד זַא

 : טרהיפעגסיוא עקלעשטַאק רעד טימ קינלַאשטַאנ רעד טָאה ףוס ?כ ףוס זַא
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 ףיוא טלעטשעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא רעטניהַא טלעטשעג ךיז ןעבָאה םירוחב יד

 ...ןָאנעביױא רעטרע ערעייז

 ,עגושמ טינ זיא טלעוו ַא ? ןעגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ,עקלייב ,רוציקה

 וצ ןוא ןעהעז וצ סָאװ ָאד טרָאד זיא אמתסמ ,רעטַאיירט ןיא טהעג יז זַא

 .ןערעה

 עלַא ןיא ,גָאט ןעטימ ןיא יו ,גיטכיל זיא רעטַאיירט ןעצנַאנ םעד ןיא

 עסיורג יד ןיא ןעהעזעג ָאד ןעבָאה רימ יוװ ,ןעּפמָאל ענױזַא ןענערב ךעלעקניוו

 ץנַאג ,רעטנוא ןוא .,.תונבל יוװ ,ךעלרעייפ עגיטכיל ,עסייוו טימ ,ןעמָארק

 עצנַאנ ַא ,רעבייוו ןוא ןעשנעמ ךיוא ןעציז ,לָאהט ןעפעיט ַא ןיא יוװ ,ןעטנוא

 ןעציז ..סעניטראק ענהעש טימ דנַאװ עסיורג ַא ָאד זיא טרָאד ןוא ..,לוש

 ןעבייה סיפ יד זא ,סכילהערפ ַא טלעיּפש ןעמ ןוא רמז-ילכ דנַאװ רעד ןעבעל

 יד רעטנוא ןעפלעה זנוא םורַא םירוחב יד ןוא ...ןעצנַאט םוצ ןייֵלַא ךיז

 ,טרָאװ ןייא טימ .,.סיפ יד טימ ןעּפַאלקוצ טימ ןוא ןעפייפ טימ רמז-ילב

 ! קע ןַא ןוא --- רעטַאיירט ןיא גיד'םידוהיל זיא סע ,עקלייב

 טרעוו סע ,רעטַאיירט ןיא ןעּפמָאל עלַא סיוא ןעהעג ןענירעד-ןעטימ ןיא

 רעוו ךיא ...ןעװעדלַאװעג ןוא ןעפַאלק וצ ןָא טבייה םלוע רעד .רעטסניפ

 ןיוש ?יו ?ןעפָארטעג םינ קילגנוא ןא ,םולשו-סח ,טָאה יצ :שטשוטמ

 ןוא ,גנאזעג א ךיז טרעהרעד סע טשרע ..,רעטַאיירט ןופ סיפ ןעלעטש ןעמהענ

 קעװַא טהילפ ןוא דרע'רד ןופ ףיוא ךיז טבייה סעניטרַאק יד טימ דנַאװ יד

 ךיא !!עקנירעייהט ךעלעמַאמ ,טרָאד ןוא ...ןעטפול רעד ןיא ךיוה-טעה

 ,עקלייב .,ןהעז וטסלָאװ רעבָא ,ןעדיומ ...! ןעגיוא עניימ טביולגעג טינ בָאה

 טימ ,ךיש עטיור טימ ,ןעקָאז עטיור טימ ,תוכלמ ידגב ןיא ! ןעדיומ ַאר'סָאװ

 -נעינַאּפ עניטכיר טא ? טינ סָאװ טימ .,טימ ...טימ ,סעיטַאלּפ ענרעבליז

 יז ןוא ,תוחור יד יוו ,ןעגנירּפש ייז ןוא ,ךיז ןעהערד ייז ןוא ...! שממ סעק

 זיב סופ ַא ףרָאװ א ןעוהט !ליורנ ַא שממ ,םישעמ סיפ יד טימ ןעטײברַא

 השעמ תעב ןוא ...עצינליטַאּפ רעד זיב קירוצ זָאנ רעד ןופ טָא ןוא זָאנ רעד

 ...! תורימז ןייק טינ אמתסמ רונ ,טינ ךיא סייוו ,ןעוו ,סָאװ  .ייז ןעגניז

 ןַא טימ ,לעדיא רע'טושּפ ַא ,?עדיא ַא ןעפיולוצ טסוק םעדכָאנ ןוא

 יד ןעשיווצ ןיירַא טגנירּפש ,ןאמערָא רעסיורג ַא םינּפה ,שולעּפאק ןעטלַא

 ןוא רעביא ךיז טעילוק ,ןעגנירּפש וצ ןוא ןעצנַאט וצ ןָא טבייה ןוא ןעדיומ
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 הרובג ענידלַאװעג ַא רַאפ סָאװ ,עקלייב ,ןהעז וטסלָאװ ..רעטייוו טצנַאט
 ,..! סיפ יד ןיא לעדיא םענעי ייב טקעטש סע

 ן'םיוא סעקימולק ךס ַא טימ לעדיימ עמערָא ןַא ןעפיוק וצ טמוק םעדכָאנ
 א ,דנַארב ַא רעבא ,?עדײמַא ..,ףיש ןופ סָאװ רונ ,ענירנַא גיטנעק ,עציילּפ
 סָאװ ,טינ ךיז טמהעש יז ...! ןערעוו יז לָאז טעילַאמשרעּפ ,תעגושמ קיטש
 גערפ .,ןעצנַאט וצ ןוא ןעגניז וצ ןא טבייח ,סעקנעינַאּפ ענױזַא ןעהעטש טרָאד
 ? פעדיימ רענירג רעמערָא רעד ,רהיא ךיז טצנַאט סָאװ : ן'השמ רעזנוא ךיא
 עמולב זיא לעדיימ ענירג יד זא ,השמ רימ טרעפטנע 4 רחיא ךיז טגניז סָאװ
 רךהיא זיא שולעּפַאק ןעטְלַא ן'טימ לעדיא רעד ןוא ,עקרעכַאמ עצנַאג יד ,ןיילַא
 עטַאט א ראפ סָאװ :טרעפטנערעפ אישק יד רימ ייב ןיוש זיא ..,עטַאט
 טָאה רענירג רעד ייב ןַא ,עקַאט ןוא .רימ ךיא טכַארט -- רעטכַאט ַאזַא
 טימ ןעדער ןעמונעג יז טָאה ,ןעצנַאט ןופ ןוהט וצ העוו טיפ יד ןעביוהעגנָא
 סעּפע זיא רע ןוא "וינוטַאט , םהיא טפור ,שולעּפַאק ןעטלַא ן'טימ ןעדיא םעד
 טפייפ ,תועונת עדליוו ענױזַא טכַאמ ,ןעטייקשירַאנ ענױזַא טדער : ףרוטס ַא
 גידנעכַאל קנארק טרעוו םלוע רעד זַא ,זָאנ רעד טימ טעּפָארכ ,טסיופ ןיא
 ןוא ןַאמ רעגנוי ַא ןהעג וצ טמוק םעדכַאנ ..."סעטונש, ענעגושמ ענייז ןופ
 פייוו ,טינ ךיא העטשרעפ ךַארּפש ןייז .,רענירג רעד טימ ןעדער וצ וָא טבייה

 אמתסמ טָאה ןוא ףַארג ַא -- טגָאזעג השמ רימ טָאה -- ןעוועג זיא רע
 ןעק ךיא סָאװ ,ךַארּפ שרעדנַאנַא ךיוא רשפא ןוא שטייד ךיוה ףיוא טדערעג
 םהיא טָאה ענירג יד סָאװ ,רעבָא זיא ט'שודיח'עג טָאה ךימ סָאװ ,..טינ
 ,..ןושל-עמַאמ ןע'טושּפ אקוד טדערעג טָאה יז שטָאכ ,רהיא רע ןוא ןענַאטשרעּפ

 ףע טנָאז םעדכָאנ ,רענירג רעד טימ עלייוו א ףארג רעד בָא ךיז טדער
 | .קעווַא ךיז טהענ ןוא "ןעטונ, ַא רהיא

 ---השמ טגָאז--- ריא א אקוד ,ןַאמ רעגנוי רעדנַאנַא טמוק ,קעװַא זיא רע
 ןָא טבייה רע ,ףארג רעד יװ ןַאמ רערענשזַאװ ַא ךס ַא רעבא ,ףארג ןייק טינ
 ,רעטנוא םהיא ןעפלעה ןעדיומ יד ןוא ,דנעה יד טימ ןעכַאמ וצ ןוא ןעגניז וצ
 ,וצ ךיוא ןעלעיּפש רמז-ילכ יד ןוא ,ךיוא עטַאט רהיא טימ ענירג יד ןוא
 -וצ רע זיב ,טגניז ןוא טגניז ןַאמ רעד ...טינ טגייווש ןַאבַארַאב רעד וליפא
 ענירג יד ,עֶלַא ןעניװשנַא ןערעוו טלָאמעד ,ןערערט ערעטיב טימ ךיז טנייוו
 םעקנעינַאּפ יד טימ עטַאט רחיא ,ןעניוא יד וצ טסיופ םעד וצ ךיוא טנעל
 ,ןעשטרוצ וצ ןָא טבייה רמזדילכ יד ייב ערודנַאב יד רונ ,רעזענ יד בָארַא ןעזָאל

 גל + א +



 188 ןירבָאק ןָאעל

 עֶלַא ןוא ,ןעשוק רענירג רעד טימ ןַאמ רעגנוי רעד םורַא ךיז טּפַאכ םיצולּפ

 וצ ןָא ןעבייה רמז-ילכ יד ,ןעצנַאט וצ ןוא ןעגניז וצ רעדעיוװ ןָא ןעבייה

 ןעשוק ןוא ךיז ןעשוק םהיא טימ ענירג יד ןוא ,םילכ ערעייז ףיוא ןעטיײברַא

 ירד טימ דנַאו יד זיב ,ךיז ןעצקַאמש ןוא םענייק רַאפ טינ ךיז ןעמהעש ,ךיז

 ...! בָארַא ייז ףיוא טְלַאפ סעניטרַאק

 ןוא ,רעטסניפ רעדעיוװ ןוא רעטאיירט ןיא גיטכיל רעדעיוו טרעוו םעדכָאנ

 טרָאד ןוא ..ןעטפול ןיא קעװַא רעדעיוו טהילפ סעניטרַאק טימ דנַאװ יד

 ןיוש טדער ענירג יד ןוא ...רענירג רעד טימ ,ןעדיומ רעדעיװ ןיוש ןענייז
 ףַארג רעד ןוא ,עקנעינַאּפ ַא יו ןָאהטעגנָא ןיוש זיא ןוא ,רעסַאװ ַא יו שילגנע

 ַא ןוא רעב א ןוא ,שולעּפַאק םעיינ ַא ןיא עטַאט רענירג רעד ןוא ,טרָאד זיא

 ,םידש יווװ ,ןעשנעמ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ּפָאצ ןעגנַאל ַא טימ ןַאמ א ןוא ,קרעט

 רעוװלאװעד ַא סױרַא טּפַאכ ףַארג רעד זיב ,ןעגניז ןוא עלַא ןעצנַאט ייז ןוא

 יד ףיוא יז רע טּפַאכ ,ט'שלח ענירג יד ,ןעטַאט םענירג םעד טסישרעד ןוא

 ...רהיא טימ טפיולטנַא ןוא דנעה

 ..ןהעז טפרַאדעג טסָאה וד !?יורג ַא ,עקלייב ,ריד גָאז ךיא

 טָאה רע ,זָאנ א ןופ ןעּפָאס ןוא ןעפייפ ןעקַאמשעג א טרעהרעד טָאה רע

 ...עטע'גרה'רעד ַא יו ,ןעפַאלשעג זיא בייוו ןייז : ןָאהטענ ּפַאכַא ךיז

 ענעי סמידַאמ סָאד ןענייז -- ןָאהטעג טכַארט א רע טָאה --- ,ונ ,יוא,

 "! ןעצנַאט ייז יווװ ! ןעדיומ

 טָאה ,ןעניוא ענידרעטוּפ טימ בייוו ןייז ףיוא ןָאהטעג קוקַא טָאה רע

 ,ןעמָאלש טגעלעגקעװַא ךיז טָאה ןוא זַאג יד טהערדעגניירַא

 .1904 ,ראורבעפ



 לומתא םוי ישנא ירבח רעד ןיא טלאּפש רעסיורג רעד
 ןייארעפ-סגנוציטשרעטנוא

 ןופ טנעדיזערּפ רעדורב ןעטבעילעג םעד ןופ עכישטנעדיזערּפ סעסימ יד

 זיא "ןייארעפ-סגנוציטשרעטנוא לומתא םוי ישנא , הרבח רעטמהירעב רעד
 ...לעגניא ַא טימ חסּפ רַאפ געט ףניפ ןערָאװעג ןענעלעג לזמ טימ

 דנעזעונַא ןענייז תירב ן'פיוא .רעניד'חסּפ א ןעוװועג זיא תירב רעד

 "ּפעק , גיסיירד ןוא סקעז --- הרבח רעטמהירעב רעזיד ןופ רעדירב עלַא ןעוועג

 ,ץטיװָאלּפמינ רעדורב ,טנעדיזערּפ-סייװ ןייא טנעכערעגניירא ,להָאצ ןיא
 ףניפ ,ןעטנעדיזערּפ-סקע רעדירב פניפ ,ןערעטערקעס ייווצ ,סיטסָארט רעיפ
 ַא ייב ןוא סיטסָארט-סקע רעדירב טכַא ,ןעטנעדיזערּפ-טקע-סייו רעדירב
 ,סענישט םוש ןהֶא ןעוועג ןענייז עגירביא יד .ןערעטערקעסיסקע ןעדירב ןעצוד
 ."רעדירב , םתס

 יד טימ חסּפ לש ג"י יא ש"י יא גונעג ןענַאטשעג זיא שיט ן'פיוא
 טקעּפסער סיוא יצ ...קרָאי וינ טדַאטש רעד ןופ םיללוכה בר עלַא ןופ םירשכה

 --- "טנעדיזערּפ רעדורב , ןעהטרעוו םעד וצ טקעּפסער סיוא יצ ,ש"י םעד וצ
 ,רעגייטש םענעביוהעג םעד ףיוא רָאג טעקסָאנשעגניירַא ןעבָאה רעדירב יד

 | ...יעבדכ טפור ןעמ סָאװ
 טָאה ליומ ןיא גנוצ יד זַא ,טלהיפרעד טָאה "רעדורב ,, רעדעי ןעוו ,יהיו

 ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןעלגילפ --- ּפָאק רעד ןוא יילב ןופ טייקרעווש יד ןעגָארקעג
 -טקעּפסער ,ןעווַארב , ןופ טייהנעגעלעג רעגיטכיוו רעזיד וצ סעשטיּפס ןעטלַאה
 -סיוא ךיז טָאה סע יװ --- "טנעדיזערּפ רעדורב ןעלעדע ,ןעהטרעוו ,ןעלָאפ
 ,ןעשטיּפס וצ גַאלשרָאפ םעד טכַאמעג טָאה סָאוװ ,"רעדורב , רעד טקירדעג

 רעזעיד וצ , טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה רעטשרע רעד זַא ,ךיז טהעטשרעפ
 .ןיילַא שטיװָאלּפמיג רעדורב ,טנעדיזערּפ-סייװ רעד "טייחנעגעלעג רעגיטכיוו

 ֿפעג גיציּפש ןייז .טלעטשעגרעדינַא ךיז טָאה שטיװָאלּפמיג רעדורב ןוא
 עגנַאל ,ערַאד ענייז ; סיוארָאפ ןיא ןעסיררעפ ןוא טכייפ ןעוועג זיא לעדרעב
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 ,טיור זָאנ עגנַאל ןייז ; טציוושרעפ ןוא ךיילב ןעוועג ןענייז ןעקַאב עניציּפש

 ןופ סעלָאּפ יד ; טערומשזעג ךיז ןוא טעצשילבעג ןעבָאה ןעגיוא ערַאק יד

 ןענעלעג זיא טעה עניורב יד ןוא ,ןעלגילפ עטיירב יו ,ןעזָאלוצ קָאר ןעצרַאװש

 םקוקעג ןעטייווצ ןץ'טימ ןוא קָאר ןייז ןופ רענלָאק ן'רעטנוא גערב ןייא טימ

 ...ןעקלַאב םוצ

 "רעפ ענייז טימ טָאה ,ךיוה רעד ןיא דנַאה יד ןעביוהעגפיוא טָאה רע

 םימ ןָאהטעג עשטרָאק ַא ןוא "רעדירב , ענייז טקוקעגנָא ןעניוא עטערומשז

 ןעדנעגלַאפ ןעטלַאהעג רע טָאה ןַאד ןוא ןָאהטעג טסוה ַא רע טאה ןאד ,ןעּפיל יד

 : "שטיּפס ,

 "עג טָאה רע) ! רעדירב עטבעילעג ןוא טנעדיזערּפ רעדורב רעטבעילעג ,

 יד טימ טעשטרָאקעג רע טָאה ץאז ןעדעי ייב ןוא זָאנ ן'רעטנוא טדער

 רימ ...טכער ןייק טינ טָאה רהיא ,טסייה סָאד ,טכער טָאה רהיא .(ןעּפיל

 ןעטבעילעג רעזנוא ןופ טייהנעגעלעג רעניטכיוו רעניזָאד רעד וצ ןעפרַאד

 ,רימ ןעפרַאד ,טייהנעגעלעג רעזעיד וצ רימ ןעפרַאד ...טנעדיזערּפ רעדורב

 סָאװ ,טקנעד רהיא יװ ,טינ ךיז רימ ןעפרַאד ,ךימ רהיא טהעטשרעפ

 ,רעדירב עטבעילעג ,אל ! אל לָאמַא ךָאנ ןוא ,א5 ,ךיא גָאז ,אל .. ךיז ןעהערפ

 ַא טימ ןוא ?היפענ טימ ןעדייר ןעמונעג טָאה רע) ! אל-ל-? :ךייא גָאז ךיא

 העגניפ ןעבָארג םעד טימ טסיופ ןעטכער םעד גידנעהערד ,דינמ א ןופ ןוגינ

 אנמ ,רימ ןעסייוו ןענַאװ ןופ --- ןל אנמ םוראוו (ןעטפול ןיא סיוארָאפ ןיא

 רעטבעילעג רעד ,ריקי ןב רעד ןייז וצ ? סָאװ ...ןייז הטרעוו טעוו רע זַא ...ןפ

 "רעפ רעמָאט ,אל םא ? ןייז וצ ,טנעדיזערּפ רעדורב ןעטבעילעג רעזנוא ןופ ןהוז

 ...? רעדירב עטבעילעג עניימ ,אל םא ,טרהעק

 + ?שדוקה ןושל טימ "סעשטיּפס, ענייז ןעצריוו וצ עכט ַא טאהעג טָאה רע)

 טסַאּפעג ךיז טָאה סע יצ ,הרות רעד ןופ םיקוסּפ עצנַאנ טימ ןוא רעטרעוו עניד

 ןוא ייז ןופ שטייט ןעניטכיר םעד טסואוועג טינ טָאה רע שטָאכ ,טינ יצ

 (...רפס עדוי ַא ןופ ןעמָאנ ַא "רעדירב,, יד ייב ןעברָאװרע ךיז רע טָאה ךרודַאד

 גָאז ,םינ טסעגרעפ ,ךייא גָאז ךיא ,רעדירב עטבעילעג טינ טסעגרעפ,

 טלעוו רעזנוא זַא ,טסייה סָאד ,ץראה ןמ .ץראה ןמ דיסח דבא זַא ,ךייא ךיא

 ןעכוז ןעמ ףרַאד ץרַאה שידיא תמא ענילָאמַא יד ,ענידניז א ,ענעזָאלוצ ַא זיא

 -- דואמ וברח ורעשו תאז לע םימש ומוש : טגָאז הרות יד יװ ...טכיל טימ

 ןענייז ןערעיוט עלַא יד ןוא ,?עמיה רעד זיא טסיוו לָאמַא ךָאנ ןוא טסיוװ
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 רעייא ,ךיא יו ,טוג ױזַא ךָאנ סע סייוו רעוו --- רּפסל ונל המ איד ...טוּפַאק

 רעדורב רעטבעילעג ? טנעדיזערּפ-סייװ רעטבעילעג טינ ןיימ ךיא ...בעילעג

 "עג ,טנעדיוערּפ-סייװ רעייא ,רימ ןופ רסומ ַא בָארַא ךיז טמהענ ,טנעריזערַּפ

 ..! רעדירב עטבעיל

 ,סנױזַא ןהעזעג בָאה ךיא ,רעדירב עטכעילעג ,יתיאר האר רבנה ינא

 רענילייה רעד ןופ הדוהי 'ר טינ ןוא ןופרט 'ר טינ סָאװ ,רעדירב עטבעילעג

 םירצמ יד ןענָאה ב"חאב ש"דע ך"צד ...ןהעזענ סע ןעבָאה ,לידבהל ,הדגה

  המ --- סָאװ רַאפ ? רעדירב עטבעילעג סָאװ רַאפ --- המ רעבָא ...ןעגָארקעג

 ,"םירצמל וניה םידבע, : רעדירב עטבעילעג ,הדגה עגילייה יד זנוא טרעפטנע

 סָאװ רַאפ טָא ,ןעפַאלקש ,רעדירב עטבעילעג ,ןעוועג רימ ןענייז ןעפַאלקש

 ןייז רַאפ םקונו אנק לא ַא זיא רעכלעוו ,דסח ברו םיּפַא ךרא ?א רעד טָאה

 ך"צד טימ םיירצמ יד ןעוועג םלשמ טָאה ,רעדירב עטנעילעג ,לארשי קלאפ

 ! רעדירב עטבעילעג ,סָאװ רַאפ טָא ...וניה םידבע ...ב"חאב ש"דע

 ןיב ךיא --- רעדירב עטבעילעג ...קֹוסּפ רעד טגָאז ,יח התא ךחרכ לא,

 -בעילעג ,םורַאד עקַאט ? סָאװ רַאפ ןוא --- בעל ךיא זַא ,ןעזייא ןופ רעקרַאטש

 ,םיירצמ יד ייב טינ ןעוועג ךיא ןיב ףַאלקש ַא -- יתיה דבע ?ייוו ,רעדירב עט

 ַא ,הּפכינ ַא ,רעדירב עטבעילעג ,רהיא ףיוא הּפכינ ַא ,ןעצנַאח ןיימ ייב רונ

 ןעטרָאד רע לָאז ,ורכזו ומש חמי לארשי עשוּפ םעד ףיוא ןוא רהיא ףיוא הלחב

 ...} םענייא ןיא הפוצח רעד טימ ןייז

 רַאפ -- המ ,ךַאזטּפױה רעד וצ ךיא םוק ,רעדירב עטנעילעג ָאד ןוא,

 יד טָאג טָאה ,םיירצמ יד ייב ןעפַאלקש ןעוועג ןענייז ןעדיא יד זַא ,סָאװ

 ןיימ ייב ףַאלקש ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ןוא ,תוכמ טימ טלהָאצעב םיירצמ

 ,שטייטש ? סָאװ רַאפ --- המ ? תוכמ טימ טלהָאצעב רימ טָאג טָאה ,ןעצנַאח

 עטבעילעג ,ץורית רעד ? ירצמ ַא יו רעגרע לָאמ דנעזיוט ןעוועג ךָאד זיא יז |

 ןוא הרומו ררוס ַא ןהוז ַא טַאהעג בָאה ךיא ,הרומו ררופ ןב : זיא ,רעדירב

 ....רעד ,טלהָאצעב רימ טָאג טָאה רַאפרעד

 ןעבירעג טָאה ,ןערָאװעג ןעגיװשטנַא זיא ,ןָאהטעג עּפילכ ַא טָאה רע)

 רע טָאה ןַאד ,ןעגיוא יד טימ טלעטניּפעג ןוא דנאה ן'טימ ןערעטש םעד

 ; (דנַאה ן'טימ רעהירפ גידנַאהט ךַאמ ַא ,רעייּפ רהעמ ךָאנ טימ טצעזעגטרָאּפ

 ריִמ זַא ,סָאד ךיא גָאז ,םעד ןעגעג סָאד גָאז ךיא ,רעדירב עטבעילעג,

 -ערּפ ןעטבעילעג רעזנוא ןופ ןהוז םענערָאבעג-ײינ םעד ןופ סָאװ טינ ןעסייוו
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 ,םעקינ'םדו רשב עא ןענייז רימ ,רעדירב עטבעילעג ...סױרַא טעװ טנעדיז

 "עג בעיל תמאב עקַאט יז בָאה ךיא ? סָאװ ,ןענעקייל ךיא לָאז סָאװ ,עצנַאח

 עטשרע ןיימ טימ ...רהָאי גיצנַאוצ טימ רימ ןופ ןעוועג רעגניא טרָאפ ...טַאה

 ,טַאהעג הנותח ן'עצנַאח טימ בָאה ךיא זַא ןוא ...טנַאלּפעגבָא ךיז ךיא בָאה בייוו

 עטבעילעג ...ןערָאװעג ןערָאבעג לָאמַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה

 ןַא ,רעדירב עטבעילעג ,ףַאלקש ַא ,ףַאלקש ַא רערהיא ןעוועג ןיב ךיא ,רעדירב

 --- "עעהט זָאלג ַא ןָא רימ םיג ,ץיװָאלּפמיג , : רימ טגָאז יז ןעוו .ינענכ דבע

 ךיא ,ץיוװָאלּפמינ , .העג ךיא --- "רעטַאירט ןיא םוק ,ץיװָאלּפמינ , .והט ךיא

 סימ םעה ַא ריד ַאנ -- רעדירב עטבעילעג ,"ןערעדעפ טימ טעה ַא ?יוו

 ףױרַא ךירק ,ץיװָאלּפמינ, ! דיילק יינ ַא ריד ַאנ --- "דיילק יינ ַא, ! ןערעדעפ |

 ...! ןעכַארקעג ךיא טלָאװ --- "יז רימ גנאלרעד ןוא חנבל רעד וצ

 ןָאהטעג בָאה ךיא ...רעדירב עטבעילעג ,ינענכ דבע ןַא ןעוועג ןיב ךיא,

 .טלָאװעג טָאה יז סָאװ סעלַא

 ןב ןיימ ,עקנַאמייס ןיימ זַא ,ןעקרעמעב ןעמונעג ךיא בָאה ָאד ןוא,

 לעיפוצ סעּפע רהיא טימ זיא ,ןהוז-ףעיטש רהיא טסייה סָאד ,הרומו ררוס

 ןיא ןעּפעלש טּפָא וצ ןעמונעג רהיא טָאה רע זא ,רעדירב עטבעילעג .ןתוחמ

 "ירב עטבעילעג ,רימ זיא ָאד ,ןעטרעצנַאמש ,ןעטרעצנָאק יד ףיוא ,סרעטַאעהט

 ףומ ,ןעבעל ַא טסכַאמ וד ,ךיא גָאז ,ןאמייס, ...זָאנ ןיא ןערָאװעג רעטיב ,רעד

 ."ןענַאד ןופ

 רימ טָאה הפוצח יד ? רעדירב עטבעילעג עניימ ,רהיא טניימ סָאװ ןוא;

 ,עטַאט אזַא טזיב וד ןעוו, .ןעגיוא יד םהיא רַאפ ןעכָאטשעגסױא טינ רעיש

 ".רהָאי ץרַאװש עדְלַא וצ ןהעג וטסעוו

 וצ דשוח וליפַא ןעניז ןיא ףױרַא טינ ןַאד רימ זיא ,גידנענָאז תמא םעד,

 ךילגעמ סע ןעק יו ,ןהוז ַא ,עטַאט ַא ,שטייטש, ...סניױזַא סעּפע ןיא ייז ןייז

 ךיז זיא יז זַא ,טלהיפעג רעבָא בָאה ךיא "? ןוז רעסייוו רעד רעטנוא ןייז

 סָאד ןוא ,םעניימ טימ יװ ,קסעתמ רהעמ ןעקנירט-ןעסע ןייז טימ ,םהיא טימ

 .ןעסָארדרעּפ ךימ טָאה

 טּפַאכעג קילגנוא ן'תמא ןיימ וצ ךיז בָאה ךיא ,רעדירב עטבעילעג ןוא,

 ןעוועג ןיוש זיא ןַאד ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ןעפָארטעג ייז בָאה ךיא ןעוו ...טעּפש וצ

 ךיא ,רעדירב עטבעילעג ! הפוצח ,הא ...רהיא ךיא לָאז ץטנ ...ןעלַאפרעפ

 טלָאװ ךיא ןעוו ,חרומו ררוס ןיימ רעסעמ ַא טימ ןעכָאטשרעד סיוועג טֿכָאװ
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 קע ןַא זיא סע זַא ,ןעבעגעגסיוא ןַאד ךיז טָאה רימ ..,ןעקָאושרעד טינ ןַאד ךיז
 טָאה רימ .דרע רעד ףיוא טגנעלעג ךיז טָאה לעמיה רעד זַא ,טלעוו רעד ןופ
 ןעוו ןוא ...םולח ןיא טינ ןוא רהָאוו ן'פיוא זיא סָאד זַא ,טביולנעג טינ ךיז
 עטבעילענ ,ןעפָאלטנע ןיוש ייז ןענייז ,דנַאטשרעּפ ןיימ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 *! רעדירב

 ןעזָאלעגבָארַא גירעיורט טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיושטנַא רעדעיװ זיא רע
 ,ּפָאק םעד

 רימ --- ןעביוהעגנָא רעדעיװ רע טָאה -- םעד ןעגעג ךייא סע גָאז ְּךיא,
 ןעטבעילעג רעזנוא ןופ ןהוז ןעטבעילעג םעד טימ ןעהערפ טינ ךיז ןענעק
 ,רעדירב עטבעילעג ...ץראה ןמ דיסח דבא םורָאװ ,טנעדיזערּפ רעדורב
 ןעטבעילעג רעזנוא ןָאהטבָא טעװ ןהוז רעטבעילעג רעד סָאװ ,טיג ןעסייוו רימ
 --- "ןעגָאז וצ סָאװ טינ ךיא בָאה ,ךיז טכַאד ...רהעמ ...| טנעדיזערּפ רעדורב
 רעדירב יד גידנעקוקנָא ,ץיװָאלּפמיג טנעדיזערּפ-סייװ רעד טגידנעעג טָאה
 ,ךיז גידנעצעז ןוא ןעגיוא עגידנעגערפ טימ

 -ידָאלּפַא ,רעדירב יד ןעטייז עלַא ןופ ןעירשעג ןעבַאה --- ! ָאווַארב --
 ,ןעטפערק עלַא טימ םהיא גידנער

 ןופ עמיטש ענירעזייה יד טרעהרעד ךיז םיצולּפ טָאה -- ! רעדרַא --
 ,ןעדיא ןעגידכעלייק ,ןעכיוה ַא ,ןיילַא טנעדיזערּפ רעדורב םעד ןופ ,החמש לעב
 רעצנאנ ַא ןוא ןעשיטילָאּפ רעבלַאה ַא ,ןעדרָאבנעקַאב עצרַאװש עסיורג טימ
 .רעּפיקדןולַאס

 םעד ןופ שטיּפס םעד ןופ טַאהעג האנה קרַאטש טייצ עצנַאנ יד טָאה רע
 טָאה רע ןעד ,טלעכיימשעג טעטנָאק טָאה ןוא "טנעדיזערּפ-סייוו , רעדורב
 ףיז רע טָאה ,ןענַאטשרעּפ םהיא טָאה רע זַא ןוא .ןענַאטשרעּפ טינ םהיא
 ."רעדירב , יד ןופ ןעטנעמסידָאלּפַא יד ןופ רהעמ ךָאנ ,טגידיילעב קרַאטש

 -- עמיטש עגירעזייח ןייז טרעהרעד םיצולּפ ךיז טָאה --- ! רעדרָא ---
 ...! טמַא ןיימ ןופ רינגיזער ךיא

 גידנעהעטשרעפ טינ ,ןעיירש ןעמונעג רעדירב יד ןעבָאה --- ! אווַארב ---
 .רעטרעוו ענייז טימ טניימ טנעדיזעוּפ רעדורב רעד סָאװ

 .רעכעה ןעירשעג טנעדיזערּפ רעדורב רעד טָאה -- ! רינגיזער ךיא ---

 ,רעדירב יד ןעירשעג ןעבָאה -- ! ארוא --
 ןאע;ו { } ,
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 ן'טימ טנעדיזערּפ רעדורב רעד טּפַאלקעג טָאה --- ! רעדרָא ! רעדרָא --

 ,טלעסיירטעג ךיז טָאה רישעג יד זַא ,ױזַא שיט ן'רעביא קַאלוק

 .ןערָאװעג ?יטש זיא סע

 טנעדיזערּפ רעדורב רעד טָאה -- ? עה ,סַאּפש ךיא זַא טניימ רהיא ---

 ןעזָאל ךיז לעװ ךיא ? קניהט וי וד טאחוו --- : רעדירב יד וצ טעדנעוועג ךיז

 ס'טַאד דנע ,סיפֶא רוי רָאפ ריעק טנָאד ייא ? סייפ ןיא ןעייּפש ןעדעי ןופ

 ! ריגגיזער ךיא ! דלעטעס

 ןעסעזעג ןענייז רעדירב .יד .ךיז םורַא ןָאהטענ קוק ַא ץלָאטש טָאה רע

 רע סָאװ ,טקעפע םעד טימ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא טנעדיזערּפ רעד .טשימוצ

 יד ףיױא רעדעיוו גידנעֶָאהט קוק ַא ןוא ,רעדירב יד ףיוא טכַאמעג טָאה

 : לוק גידנערהיר ַא רהעז טימ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,רעדירב

 ,ןעזיטיס רענַאקירעמַא ןַא רהֲאי 18 ןיוש ןיב ךיא ,רעדירב עהטרעוו

 טימ ןיב ףךיא ,רענירג ןייק טינ ,וָאנ וי ,סקיטילָאּפ ןיא ןיב ךיא .,..ןָאנ וי

 וי ,העטשרעפ ףיא .,,וט רעהדָא קייל טקירטסיד ןעזעיד ןופ ןײטּפעק םעד

 ,םנעסנָאנ קיּפס טנָאד ןוא ! רעס סעי ,ןעמ סענזיב דוג ייא קייל סענזיב יד ,וָאנ

 ,רעה קייל ייא בייוו ןיימ ,וָאנ וי ,ךיילג ךיא ! וָאנ וי ןעלופ טינ ךימ טסעוו

 טנעדיזערּפ-סייװ רעדורב רעהטרעוו רעזעיד ןוא ! לעוועד יד וט רעה קייל ייא

 סענזיב יטעייסָאס רַאפ ,וָאנ וי ,םהיא ןעק ךיא !סוזישזד ,סנעסנָאנ שטָאס קָאט

 -ַאטקעּפסער רעזנוא וצ טקעּפסער סיוא טָאב ...זיױהקרָאװ ןיא ןעקישקעווַא

 וצ ןוא "יטעייסָאס גנוציטשרעטנוא לומתא םוי ישנא , יטעייסָאס ענלעב

 רעיפ ,רעדורב רעהטרעוו טָאב ...טיא וד ן'דואוו ייא ,רעדירב עהטרעוו , יד

 יטעייסָאס רעהדָא ןַא ןיא ,יטעײסַאס רעזנוא ןופ טנעדיזערּפ ךיא ןיב רהֶאי

 ייב ...סלַאדעמ סקיס ,ףייפ טימ טריטנעזערּפ ןעוועג גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ

 ךיא טָאב .,.סענזיב ישטָאס רָאפ ריעק טנָאד ייא טָאב ...!סוזישזד ,רעבָא ךייא

 טביילב ץיווָאלּפמיג רעדורב ןעוו .ןענידיילעב ךימ לָאז ןעמ ,ןעביולרע טינ ןעק

 "..! דלעטעפ סטַאד ןוא ךיא רינניזער ,רעסיפָא ןַא רעדעיוו

 ,ןעטייז עֶלַא ןופ ןעיירש ןעמונעג ןעמ טָאה -- ! ָאווארב ! אווארב ---

 .ןָאהטעג ביוה ַא ךיז טָאה ץיװָאלּפמיג רעדורב

 עטבעילעג !טינ טהעג סָאד -- ןעיירש ןעמונעג רע טָאה -- ! אל --

 ! ךייא ךיא גָאז ,אל ! אל ,ךייא גָאז ךיא ,רעדירב

 .רעדירב עכילטע טּפַאכעגרעטנוא ןענָאה -- }אל --



 סעשימָאקײגַארט ןוא סעשימָאק 90

 .עגירעביא יד ןעירשעג ןעבָאה -- ..,! רעדרָא ---

 םוצ טנעדיזערּפ רעדורב רעד ןעירשעג טָאה --- !רעיה דָארעג --

 .טנעדיזערּפ-סייוו רעדורב

 ךיוא -- טנעדיזערּפ-סייװ רעדורב רעד ןעירשעג טָאה --- ןכ םא --

 ןוא ,ץיװָאלּפמיג ןיב ךיא .ןהענ טינ טעוװ סָאד ! םשארב םמד רעבָא ! טכער

 ! אל ; גָאז ךיא

 וצ טנעדיזערּפ רעדורב רעד רעכעה ןעירשעג טָאה --- ! רעיה דָארעג ---

 ייא ,רעס סעי ,סייק לעבייל ַא רימ ןופ ןעבָאה ךָאנ טסעוװ --- ן'ץיוװָאלּפמינ

 ! וָאנ וי ,ןעזיטיס א םע

 ץיװַאלּפמיג ...! ךַאלעטניּפ טימ ,טנעריזערּפ רעדורב ,ךַאלעטניּפ טימ ---

 טמוק ...! רענזיטיס א ףלעס ןיימ ייא ...סעקנושַארטס רַאפ ארומ טינ טָאה

 ! טמוק ,טנעדיזערּפ ַאזַא ןהֶא ןעמוקסיוא ןעלעוו רימ ...! טמוק ,ןענַאד ןיפ

 .רעדירב עגינייא ןעירשעג ןעבָאה -- ! טמוק ---

 .ערעדנַא יד ןעירשעג ןעבָאה -- ! סױרַא ---

 .טנעדיזערּפ רעדורב רעד ןעירשעג טָאה -- ! ועיה דָארעג --

 הרבח רעטמהירעב רעד ןיא טלַאּפש רעסיורג רעד סױרַא זיא ױזַא ןוא

 ,"ןייארעפ סגננוציטשרעטנוא לומתא םוי ישנא,

 .1898 ,טסוגיוא



 עק'הרש זיא ואווא

 .ריהט ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה ןעמ

 ! ןיירַא ---

 ךיז טשטעוװוק רעמיצ ןיא ןוא ,עקניסיב ַא ףיוא ךיז טנעפע ריהט יד

 -ַאֹפ עטמולבעג ,עטיור טימ סעקיילש לעקעּפ ַא רעהירפַא עקנילָאװַאּפ ןיירַא

 ראָאּפ ַא ,ךַאלזענ עטיירב טימ ךיש עגיצומש עסיורג ראָאּפ ַא ןַאד ,סעקליישט

 לעקער םענעטנעווייל ַא ןופ עֶלָאּפ עסייוו ַא ,ייז רעביא סענָאלַאטנַאּפ עצרַאװש

 לעג גיציּפש ַא טימ טוה רענעיורטש רענעכָארבוצ ַא טימ ּפָאק ַא טצעלוצ ןוא

 ,ןעגיוא עגיד'הרוחש-הרמ ןוא עטערומשזרעפ ,עניילק טימ ןוא לעדרעב

 .ןעמוקעגניירַא זיא רעלדעּפ רעשידיא ַא ,ץרוק

 לוק ליטש ַא טימ סױרַא רע טדער --- סעשטפיקדנעה ,סרעדנעּפסופ ---

 .ןעגיוא עגיד'הרוחש-הרמ ענייז טימ ףיוא טערומשז ןוא

 .טינ ףרַאד ךיא ---

 ןופ רעטנורַא טינ טמהענ ,ריהט רעד ןופ טייוו טינ ןהעטש רע טביילב

 דךנַאה רעטכער רעד טימ ךיז טצַארק ןוא ןעגיוא עטערומשזרעפ ענייז רימ

 .טוה רענעיורטש רעד רעטנוא

 ,לָאמַא ךָאנ ךיא גָאז -- טשינ רָאנ ףרַאד ךיא ---

 ריחט רעד וצ רהעק ַא ךיז טוהט ,רעביא רע טגערפ --- ? טשינ רָאג ---

 ױזַא ,רימ וצ רהעק ַא רעדעיװ ךיז רע טוהט רעבָא דלַאב .ןיוש יז טנעפע ןוא

 ןוא םינּפ תונמחר ַא טימ ןָא ךימ טקוק ,טנָאמרעד סעּפע ןָא ךיז טלָאװ רע יוװ

 | : סױרַא טדער

 ? זיוה םעד ןיא גנַאל ןיוש טניואוו רהיא ,ךייא טעב ךיא ---

 .ךיא גערפ -- ? םוראוו ---

 ? עק'הרש לעדיימ א טינ ָאד טניואוו ---

 ,טינ םייוו ךיא ? עק'הרש ---
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 ןהעש ַא ..עקשטַאװטיל ַא ...יז ןעמ טפור ױזַא ...עק'הרש ,אי --

 ...רעייפ יו ןענערב ...ןעניוא עצרַאװש ענױזַא טָאה ...לעדיימ

 רעצ ןעפעיט ַאזַא טימ ןוא ?וק גידנערהיר ַאזַא טימ סױרַא סע טדער רע

 ...דניק ןערָאלרעפ ַא ןייז ןענעוו טדערעג טלָאװ רע יו ױזַא ,ןעגיוא יד ןיא

 .לעדיימ ַאזַא ןופ ָאד טינ סייוו ךיא ---

 ןייז טימ רעטייוו רע טגערפ --- קלָאפ ראָאּפ גנוי א טינ ָאד טניואוו ---

 ןוא ןעסעגרעפ ךיא בָאה ןעמָאנ שטַאגנוי םעד ...טסייה רע --- םינּפ תונמחר
 ...1 עק'הרש טסייה יז

 טימ ןעריסערעטניא ןעסיילפדוצ-ףיוא טינ ןעמונעג ךימ טָאה לעדיא סָאד

 : םהיא גערפ ךיא ןוא ,ןעק'הרש ןייז

 ? עק'הרש יד רהיא טפרַאד סָאװ --

 טגערפ ןוא ץפיז ןעפעיט ַא טוהט ,הלאש ןיימ ףיוא טינ רימ רע טרעפטנע

 : רעדעיוו

 ? קַאוטיל ַא והיא טייז ---
 .עי יי

 ? ךיוא בייוו ַא רהיא טָאה --
 .עי יי

 ? ןעק'הרש רשפא יז ןעק ---

 .טינ סייוו ךיא ---

 םעד רעטנורַא טזָאל ןוא סױרַא רע טצכערק -- !רימ זיא העוו יִא --

 חומ םעד ,וימ ייב ןעמונעגקעװַא ייז ןעבָאה סניימ ץרַאה סָאד --- ּפָאק
 | | ...טשימוצ

 טימ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טריסערעטניארעפ ,ךיא גערפ --- ? רעוו ---

 .ןעדיא ןעזעיד

 ! ייז ץרַאה'ס ןיא נָאטהעװ-ןהייצ ,קַאינ'הפרט םעד טימ עק'הרש ---

 ייב ךיא טעב -- וצ ךיז טצעז ? עטכישענ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ---

 ,םהיא

 ,ןוא ךעלקעּפ יד רעטנורַא ךיז ןופ טמהענ ,ןעטעב גנַאל טינ ךיז טזָאל רע

 םייב ?הוטש ַא ףיוא קעװַא ךיז רע טצעז ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ייז טנעלעגקעװַא

 ,..טצפיז ,טצפיז ןוא ּפָאק ן'טימ גירעיורט טלעקָאש ,שיט

 .ט עטבישעג אזא טא טלהעצרעד רימ רע טָאה םורַא עלייוו ַצ ןיא ןוא
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 ןעטלַאהעג טָאה סעסימ יד ןוא סיסימ א ייב טניואוועג בָאה ךיא ---

 עקרעדרָאב ַא ?עדיימ א ןעוועג טרָאד זיא ? ונ (ןעטנַאריטרַאווק) סרעדרָאב

 .ןעלטנַאמ-ןעיורפ ייב ּפַאש ַא ןיא טײברַאעג טָאה יז ןוא

 ...עק'הרש ןעסייהעג טָאה ןוא עקשטעווטיל א ןעוועג יז זיא
 יו עצרַאוװש ,ןעניוא .,,שממ עניטרַאק ַא ,ענהעש ַא ,לעדיימ ךילהערפ ַא

 - ,41 רָאג ןוא רעייפ יוװ ,עגידנענערב ,עגידנענערב ןוא ןעליוק

 הלהב ַא ,טדָאטש ןייא ןופ רהיא טימ רוחב א ןעוועג טרָאד זיא ?ונ

 ! ןעטַאט ןייז ףיוא

 ,ןתוחמ רעצנַאג א ןעוועג רהיא טימ זיא רע ןוא רוחב ַא קַאינ'הפירט ַא

 .הלכ-ךתח ןענייז ייז זַא ,טדערעג עלַא ןעבָאה ישזָאל ן'פיוא זנוא ייב

 .ןיינ זַא ,טגָאזעג טָאה עק'הרש רעבָא

 בָאה דלעג סָאד .טכַאמעג דלעג סענהעש ןעלדעּפ ןיימ ןופ ןַאד בָאה ךיא
 ,טַאהעג טינ םיקסע ןייק ךיא בָאה ןעק'הרש טימ ןוא טגעלעג קנַאב ןיא ךיא

 טסכַאמ וד ,וד לזמילש , ; רימ ןענָאז ןוא טיילסדנַאל עניימ ןעמוק ? ונ

 ךָאד טזיב וד ? רוחב ַא ןייז וטסעװ ךָאנ גנַאל יו .הנותח בָאה ,ןעבעל ןייפ ַא

 ....טלַא רהָאי גיסיירד רעכעה ןיוש

 ןעסערעד ךיוא ןיוש טָאה רימ ,טכערעג ןענייז ייז, : רימ ךיא טכַארט

 ...ןעק'הרש ןענעוו טכַארט ַא רימ ביג ןוא ."רוחב ַא ןייז וצ

 ..."רימ רַאפ ?עבייוו ןייפ ַא ןעוועג טלָאװ יז ,לעדיימ ןייפ ַא זיא עק'הרש

 .ןעכָאװ ייווצ ,ךָאװ ןייא ,נעט ייווצ ,גָאמ ןייא רימ ךיא טכארט ױזַא ןוא

 יִא ,העוו יִא ,ןעצרַאה'ס ןיא ןעקאבעגנייא ױזַא רימ ייב טרעוו עק'חרש ןוא

 רעבָא ,ןעק'הרש טימ ןעדייר ןעלעוו טלָאװ ךיא ...רועיש ןייוו ךיא זַא ,העוו

 םעד טימ ץלַא יז טננערברעפ רעדעיוו ןוא ...דניק ןיילק ַא יו ,ךיז םהעש ךיא

 ! ןעטַאט ןייז ףיוא רהֶאי ץרַאװש ַא ,לעטדעטש רהיא ןופ רוחב

 רהיא טימ רוחב רעד ךיז טלעיּפש --- טכַאנ רעד ףיוא --- לָאמנייא ןוא

 טכַאל רע ןוא קירוצ םהיא טלעציק יז .טכַאל יז ןוא יז טלעציק רע .שיט םייב

 זַא ,השעמ תעב ?היפ ךיא ןוא ,ןהעזוצ טינ ןעק ןוא ייז ףיוא ךיא קוק .ךיוא

 טכאד דנוזעג ךיא ןיב ױזַא ...גָאטהעװ ןופ ןעסירוצ טרעוו סניימ ץרַאה סָאד

 טלעיּפש עק'הרש ?ייוו ,טהיצ ןוא טהיצ ,ךיז טסייר סניימ ץרַאה סָאד רונ ,ךיז

 ַא ןָא ךיז ךיא והט .,,! שממ ןעטלאהסיוא טינ סע ןעק ךיא ...םענעי טימ ךיז

 | : ןעק'הרש וצ גָאז ןוא חכ
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 .ןעדייר ךייא טימ ליוו ךיא ,עק'חרש סימ ---

 ,ןעגיוא יד טימ רימ ףיוא קוק ַא טוהט ןוא יז טגערפ -- 3 רימ טימ --

 ,ןענערברעפ ןעלעוו ךימ טלָאװ יז יו ױזַא

 טּפַאלק סניימ ץרַאה סָאד ןוא ךיא גָאז --- עק'הרש סימ ,ךייא טימ ---

 ...1 חעוו יִא ,העוו יִא ,רימ ןיא

 ,יז טגָאז --- טדער --

 סעּפע טנייה בָאה ךיא -- ןעניל א רהיא ךיא גָאז --- עק'הרש פימ ---

 ,רעמיצ טנָארפ ןיא טמוק .ןעזייוו ךייא סע ליוו ךיא ןוא ןענופעג

 טינ ,ןושל רעד ,ןעגייווש ןעבילבעג ךיא ןיב ,ןײרַא ןענייז רימ זַא ןוא

 ןיא ךיילג טינ רחיא קוק ךיא .ןעמונעגבָא רימ ייב טָאה ,טכַאדעג ךייא רַאפ

 -סיױרַא ןעלעוו לָאז סע יוװ ,ױזַא רימ ןיא טּפַאלק סניימ ץרַאה סָאד ןוא םינּפ

 .ןעננירּפש

 .חור ַא יו ךיז יז טכַאלוצ ָאד ןוא .יז טגָאז -- ? רימ טזייוו 4 ונ ---

 סע זיא סָאװ ! סיוא טקוק רהיא יו טהעז --- יז טיירש --- ?אימולש ---

 ? ךייא טימ

 : רהיא גָאז ךיא ןוא

 ,לעריימ ןהעש א טייז רהיא ,עק'הרש סימ ---

 .יז טנערפ --- ?רעטייוו ,ונ ---

 ,לָאמַא ךָאנ רהיא ךיא גָאז --- לעדיימ ןהעש ַא טייז רחיא ---
 ,חור רעד יוװ ,טכַאל ןוא יז טיירש --- ? סָאװ זיא ,ונ ,ונ ---
 : גָאז ןוא ץרַאה ךיז ךיא ךַאמ

 .ןעבָאה הנותח ליוו ךיא ---

 ? העינמ יד זיא סָאװ זיא -- יז טכַאל --- ונ ,ונ ---

 .ךיא גָאז --- קנַאב ןיא דלעג בָאה ךיא ---

 : .יז טגָאז -- טוג ךייא זיא ---

 ,חלכ ןיימ ןייז טליוו רחיא ןעוו --- ךיא ךַאמ --- טוג ןייז ןעק סע ---
 ךיז טכַאל ,רש א יו ,גנורּפש ַא יז טוחט ,רהיא סע גָאז ךיא זַא ןוא

 : טיירש ןוא דרָאב רעד ראפ ּפוצ ַא ךימ טוהט ,רעדנַאנופ

 ? טשינ רָאנ ךייא ךיז טליוו רהעמ ,עק'לאימולש ---

 יו המיא ןַא רימ טהערד ּפָאק ןיא ןוא ,גייווש ,ךמל ַא יו העטש ךיא ןוא
 :טנערפ ןוא רימ ףיוא קוק ַא טוהט ,ןעגיװשטנַא יז טרעוו לָאמַא טימ ןוא
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 ? קנַאב ןיא רהיא טָאה רַאלַאד ?עיפיוו ---

 .טרעדנוה עכילטע ---

 ? גניר ַא ןעפיוק רימ רהיא טעוװ ---

 .ךיא גָאז --- ייווצ ---

 ? טעלַאזנָארב ַא ןוא ---

 .יאדוא ---

 ?הנותח ןהעש ַא ןעכַאמ טעוװ רהיא ןוא ---

 דנעה ףימ טלעסיירט סע ןוא ךיא רעפטנע --- הכלמ תב ַא רַאפ יו ---

 ...םיפ ןוא

 .רעפטנע ןַא ןעבעג ןעגרָאמ ךייא ?עוו ךיא --- יז טגָאז --- טוג ---

 .קעװַא זיא יז ןוא

 .גָאט םעד ןעגרָאמ ףיוא ןוא טכַאנ יד טבעלעגרעביא בָאה ךיא סָאװ םיוק

 טנָארפ ןיא טרַאװעגבָא ןיוש ךימ יז טָאה טכַאנ"רַאפ ןעגרָאמ ףיוא

 .רעמיצ

 .יז טכַאמ --- ןערעירפוצ ןיב ךיא ---

 טלָאװעג יז בָאה ךיא .החמש ןופ ןערָאװעג עגושמ טינ רועיש ןיב ךיא

 ,טצעי טינ, .טּפוטשעגבא ךימ טָאה יז רונ ,שוק ַא ןעבעג ןוא ןעמהענמורַא

 רימ יז טָאה --- ."סטוג ַא רעבָא ,גניר ַא ןעגרָאמ ןעגנערב רימ טעװ רהיא

 .רעמיצ טנַארפ ןופ ןעפָאלעגסױרַא זיא ןוא טגָאזעג

 רוחב רעד ןוא ןהעזעג טינ ןיוש רהעמ יז ךיא בָאה דנעבא ןעצנַאג םעד

 .ןעוועג טינ ךיוא זיא טדָאטש רהיא ןופ

 םהיא טָאה יז .עלעגניר ןהעש ַא טכַארבעג רהיא ךיא בָאה ןעגרָאמ ףיוא

 .םעד ןעגעוו ןעגָאז טינ םענייק לָאז ךיא ,ןעהטַארעג רימ ןוא ןעמונענוצ

 .ךיא גערפ --- ?סָאוװ רַאט ---

 -רעפ וצ רימ יז טיג --- םיאנת ערעזנוא ייב ןעזייוו סע ןעלעוו רימ ---

 .ןהעטש

 ,טינ רעדעיוו ךיז יז טזָאל ,ןָאהט שוק ַא טצעי יז ךיא ?יוו .טכער ךיוא

 .טכַאנ עצנַאג יד בוטש ןיא אטינ זיא ןוא סױרַא טפיול

 ףיוא תונתמ ןעבעגעג רהיא בָאה ךיא .ןעכָאװ ראָאּפ א קעוַא ןענייז ױזַא

 ...ןעגנערברעפ טינ ץלַא יז ?יוװ רימ טימ ןוא ראלָאד טרעדנוה רעכעה

 : לָאמַא רהיא ייב ךיא גערפ
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 ? רימ טימ ױזַא וטזיב סָאװ רַאפ ---
 ; רימ יז טרעפטנע

 ,שרעדנַא ןייז טעוװ םיאנת יד ךָאנ ,לאימולש ---
 .םיאנת יד ףיוא ךיא טרַאװ ,אלימ

 רעזנוא ייב ןייז ןעלָאז ערעזנוא םיאנת יד זַא ,טכַאמענבָא ןעבָאה רימ
 -סדנַאל עניימ ןעפורעפ לָאז ךיא ןוא טכַאנ רַאפ תבש ישזָאל ן'פיוא סיסימ
 | .טייל

 טימ ןיירַא יז טמוק ,םיאנת יד רַאפ דנעבא ןייא ,טכַאנירַאפ גאטיירפ
 ; רימ טגָאז ןוא רעמיצ טנָארפ ןיא רימ

 ןוא סענזיב ַא טפיוקעג טָאה ,ןַאמסדנַאל ןיימ ,רוחב רעד ,סיוא רעה ---
 ,דלעג סָאד טהיא הייל ,רַאלָאד גיצנַאװצ ןוא ףניפ סיוא טלהעפ םהיא

 ן'םיוא ןעפרָאװעגפױרַא רימ ךיז יז טָאה ָאד ןוא ,טלָאװעג טינ בָאה ךיא
 טָאה רע ןוא לוק רעד ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ץלאימולש ייב) ןוא זלַאה
 ....ןעשוק ןוא ןעשוק ןעמונעג ךימ טָאה יז ןוא (ןעגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג

 גיצנַאװצ ןוא ףניפ יד ןוא שוק ייווצ ןעבעגעג ךיוא רהיא בָאה ךיא
 | ...רַאלָאד

 : ןעּפילכ ןעמונעג טָאה לאימולש

 ןעוועג זיא יז ...?.רימ וצ טַאהעג יז טָאה סָאװ ,שטייטש ,שטייטש --
 -רעפ יז זיא ןעגרָאמ ףיוא ! ןָאהטבָא רימ השוב אזַא ...רעייהט ױזַא רימ ייב
 ,ןעמוקעג ןענייז טיײלסדנַאל עניימ ןעוו ןוא קַאינ'הפירט ן'טימ ןעדנואווש
 ,..? עק'הרש זיא ואװַא ,עק'הרש ,עק'הרש : ןעכוז ןעמונעג יז ךיא בָאה

 ,1898 ,רעבָאטקָא
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 "ףוינדילז ערהיא .ןערהָאי עפעיט יד ןיא ענעדיא א זיא עשַאב עבָאב יד

 ."עבָאב , יז ןעפור ,קרָאי וינ ןיא ןעניואוו סָאװ ,טייל-סדנַאל רעק

 "רעפ ַא רערהיא ייב טניואוו ןוא רהֶאי יירד טייצ יז זיא קרָאי וינ ןיא

 | ,רעטכָאט רעהטַארייה

 ,ל'םינּפ ןעטשטיינקוצ ןעקניצניילק ַא טימ ענעדיא עקניצניילק א זיא יז

 .ןעקור םענעגיובעגנייא ןַא טימ ,טסיופ רעכילנהעוועג ַא יו סיורנ

 -עגסיוא ןַא ןהעז יז ןעמ ןעק ,רעמוז ייס ןוא רעטניוו ייס ,גָאט עלַא

 ,ערַאס ַא טימ ,דיילק ענעסּפיר עשימייה רהיא ןיא ,לעטייש רהיא ןיא עטצוּפ

 ןופ גידנעהעג ,סעציילּפ יד רעביא ןעסַאּפ עטיירב ןיא עליישטאפ ענעּפַארד

 .וצ םירטס ָארנָאמ וצ ,טניואוו רעטכָאט רהיא ואוו ,טירטס ווָאלדול

 "עגסױרַא זיא ,םָארק קַאבַאט ַא ןעבענ ,טירטס ָארנָאמ ןיא ,ןעטרָאד

 ן'זיב וצ טהעג עבָאב יד ,לעטיה רעשיקרעט ,רעטיור ַא ןיא רעגענ ַא טלעטש

 ןוא רעזייה טנעמענעט ייווצ ןופ ןעריהט ייווצ בא יז טלהעצ ןַאד ,"קרעט,

 .ראָאלפ ןעטייווצ ן'פיוא זיוה טנעמענעט רעטירד רעד ןיא ןיירַא טהעג

 א רערהיא --- ךורב 'ר רעטלַא רעד ןערעמיצ ייווצ ןיא טניואוו ָאד

 עקניטלַא ַאזַא ךיוא ,לעטע יורפ ןייז וצ טהעג עשַאב עכָאב יד .ןַאמ-סדנַאֿל

 .ץרַאה טגָאטהעװרעּפ רהיא עבָאב יד סיוא טסינ ןע'לטע ראפ .יז יו

 ןיא רענייב ענעכָארבוצ יד טּפעלשרעפ ...םורפ טינ ןענייז רעדניק יד,

 "...טבַאדעג ָאד טינ עלקה ףכ

 -סדנַאל רהיא רַאפ עשַאב עכָאב יד ןעגָאלק ךיז טנעלפ --- לעטע יִא --

 ער'סָאװ ,ליורג ַא ,?יורג ַא --- דייר יד רַאפ ןעפָארטש טינ ךימ רע לָאז --- יורפ

 טלָאװ יַאכענ ! ןעצרַאה ןיא גָארט ךיא ,טכַאדעג ןעדיא ןייק רַאפ טינ ,םירוסי

 ןוא ן'השמ ןיימ ןעבענ ןֶעגְעלֶעֶג ַׁשֵטְאַב ךיא טלָאװ ,ןעברַאטש ןעטרָאד ךיא

 ...ןהעזעֶננָא טיִנ ךיא טלָאװ תורצ יד

 לג יג זו ג 5 + :
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 יֵלַא ייווצ יד ךיז ןענעלפ ףוס ן'פיוא ןוא ןָאהט ץפיז ַא ךיוא טגעלפ לעטע

 םעד ןעסיגסיוא רהיא וצ ןעגעלפ ןוא "ַאקירעמַא יד , וצ ןָאהט םהענ ַא עקניט

 ..,סעב ןעצנַאג

 ןעדיישוצ רעדעיוװ ךיז עשַאב עבָאב יד טגעלפ םורַא ןעדנוטש ראָאּפ ַא ןיא

 געוו ןעבלעז םעד ןיא רעדעיו םייהַא ןהענ טנעלפ ןוא יוופ-סדנַאל רהיא טימ

 ,קרעט םעד ןופ ןעפַאג עכילטע ןעלהעצבא טנעלמ יז .קרעט םעד ייברעפ

 רעדעיוו יז טגעלפ ןעטרָאד ןוא ייוודָארב טסיא ןיא ןעוװעריקניײרַא ךיז טגעלפ

 .טירטס ווָאלדול וצ ןעמוק טגעלפ יז ןענַאװ זיב ,ןעסַאג עכילטע ןעלהעצבָא

 טנעדלָאג עסיורג א ןעננַאהעגסױרַא ןעוועג זיא םָארק-שיפ ַא ןעבענ ןעטרָאד

 רעד ןופ רעזייה ראָאּפ א רעדעיוו ןעלהעצבא טנעלפ עשַאב עכבָאב יד ,שיפ

 ...םייה רהיא ןעבענ ןייז ןיוש יז טנעלפ טלָאמאד ןוא שיפ רענעדלָאג

 טינ רעכיז ףיוא רענייק טָאה ,ןעוועג זיא עשַאב עבָאב יד טלַא יװ |

 ,טינ ךיוא ןיילַא יז וליפא ,טסואוועג

 "? רהיא טייז טלַא יוװ ,עבָאב, :ןעגערפ רהיא ייב טגעלפ ןעמ ןעוו

 : גנונעכער ַאזַא ןעבעג יז טנעלפ

 עטסיוו ףיוא ,טכַאדעג ןעדיא ןייק רַאפ טינ ,טכאדעג רעטציא טינ --

 טלַא אמתסמ ךיא ןיב עירעלָאכ רעטשרע רעד רַאפ ,רענייטש ןוא רעדלעפ

 ךיא --- הפירש רעסיורג רעטשרע רעד רַאפ רהָאי ַא ןוא .רהָאי ניפ ןעוועג

 ןוא .טאהעג הנותח ךיא בָאה -- ןעוועג טלַא ןהעציירד רהֶאֹי ַא אמתסמ ןיב

 ןעוו ןוא .ןעלערימ טַאחעג ןיוש ךיא בָאה הפרש רעסיורג רערעדנַא רעד ךָאנ

 עטייווצ יד ןעמונעג טָאה ,ןייז ןעטרָאד רע לָאז רעטעב רעטונ ַא ,עטַאט ןיימ

 ,ןעברָאטשעג זיא עק'ךורב ןעוו ןוא .ןעק'ךורב טָאהעג ןיוש ךיא בָאה ,בייוו

 רעטציא טינ ,זיא עטַאט ןיימ ןעוו ןוא .גיצרעפ רהָאי ַא ךיוא ןייז ןיוש זומ

 ,זיא רע ןעוו ןוא ,ן'עדלעז ןיוש טַאהעג ךיא בָאה ,ןערָאװעג קנַארק ,טכאדעג

 ....ןע'םייח טימ תרבועמ ןעוועג ךיא ןיב ,ןעברָאטשעג ,רהָאי עגנַאל וצ זנוא

 רהיא טימ עקווענדילז ןיא טכארברעפ יז טָאה ןעבעל ןעצנַאג רהיא

 ,ןעגָארטעג טָאה ,"ןעמורק םעד השמ , רעדָא ,סעיוויצ עשַאב השמ 'ר ןַאמ

 טינ לָאמנייק ןיא ןוא טעװעדָאהעג ןוא ןעבָארגעב ,ףעלרעדניק ןערָאבעג

 ייברעפ ןעגָארטעג ךיז טָאה ןעבעל סָאד .לעטדעטש רהיא ןופ ןערהָאפעגסױרַא

 ,טקרעמעב טינ רָאנ סע טָאה עשַאב רעבָא ,ןעדיירפ ןוא ןעדייל ענייז טימ רהיא

 א ,הנותח ַא ,הפגמ ַא ,הפרש א ,עירעלָאכ א סעּפע ןייז טזומעג טָאה סע
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 זַא ,ןעלהיפרעד לָאז עשַאב םוא ,ןימ םעד ןופ שרעדנַא סָאװטע רעדָא קניירק

 ...טבעל יז

 ןיא ןוא ,טקנעדעג עשַאב עבָאב יד טָאה ןעכַאז ַארטסקע רונ עכלעזַא

 ,טלעצרָאװעגנייא ףעיט ױזַא ןעוועג "ןעכַאז , יד ןענייז חומ ןעקניטלא רהיא

 ...ייז ןופ ןערהָאי ערהיא ןעלייהטבָא טנעקעג טינ טָאה יז זַא

 טקישעגסױרַא רעדניק ערהיא ןעבָאה טיוט ס'ןַאמ רחיא ךָאנ רהֶאי ייווצ

 ,ןַאמ-סדנַאל רעייז רַאפ ןוא רהיא רַאפ ַאקירעמַא ןופ סעטראק-ספיש ייווצ

 .אקירעמַא ךָאנ ןעגנערב יז לָאז סָאװ

 רעדניק יד .ןעדעירפוצ טינ קרַאטש עשַאב עבָאב יד זיא ַאקירעמַא טימ

 ,"םעצינליביש עכיוה, -- םינּפ ןייא עֶלַא ןעבָאה רעזייה יד ,םורפ טינ ןענייז

 ייז ןעק ןעמ ביוא רוסא זַא ,ןעמענ עשיקרעט עכלעזַא טימ ןענייז ןעסַאנ יד

 ןעבעגעג ךָאנ טָאה רעטשרעביוא רעד סָאװ ,רונ סנ ןייא .ןעדיירסיוא ראג

 ,לשמל --- הפורת ַא ןעניפעג ךיז רע ןעק טיונ א ןיא ןוא ןעשנעמ םעד ?כש

 םורָאװ -- קרעט ןעצראווש םעד ןופ ןוא שיפ םענעדלָאג םעד ןופ םינמס יד

 'ר וצ ןהעג טנעקעג רוסא עשַאב עבָאב יד טלָאװ ,םינמס ייווצ יד טינ ןעוו

 .ן'ךורב

 -ָבֵאט יד וליפא .רעטכָאט רהיא ייב ןעסע טינ עשַאב עבָאב יד ?יוו חסּפ

 רעד זַא ,ךיז טכאד ן'עשַאב עבָאב רעד רעבָא ,חסּפ ן'רשכ א ףיוא טכַאמ רעט

 יד טימ רעטכַאט יד ןוא גיד'חסּפ גונעג טינ זיא רעטכָאט רהיא ייב חסּפ

 רעקניטלַא רעייז רַאפ חסּפ ןענניד וצ ןעגנואווצעג ןענייז רעדניק עגירעביא

 ,דמלמ םעד ךורב 'ר ייב רעטומ

 ץלַא ןוא ,חסּפ ן'ךורב 'ר ייב ןעסעגעג עשַאב עבָאב יד טָאה רֶהָאי ןייא

 יד ןעוו ,טכַאדעג רעטציא טינ ,ןערהָאי ַא רַאפ ןוא ,הרושכ ןעגנַאגענוצ זיא

 טימ ןעפָארטעגנ ךיז טָאה ,רדס ןעטשרע םוצ ן'ךורב 'ר וצ ןעגנַאגעג זיא עבָאב

 .קילגנוא רעסיורג ַא רהיא

 .ןושלה הזב עשַאב עבָאב יד טלהעצרעד קילגנוא םעד ןענעוו

 רעניטכיל ַא --- רעטלַא ןיימ ןעגָאז טנעלפ --- שיא בלב תובשחמ תובר ---

 ןיא סע זַא ,טכאדעג ןעדיא ןייק רַאפ טינ ,טכַאדעג ָאד טינ זַא --- ןדע ןנ

 ...םשה ךורב ,תומכח ןייק טינ טפלעה ,קילגנוא ןַא טרעשעב

 טביולעג ,ךיא הענ רהֶאֹי ןעצנַאג ַא ? ןעטכיר םעד ףיוא ךיז לָאז רעוו

 ;'רַאפ העש ַא ,חסּפ ברע ןוא ,טשינ רָאג ןוא -- ן'ףורב 'ר וצ ,ןעמָאנ ןייז זיא
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 סױרַא ןיב ךיא ,אלימ ! קילגנוא רערעטיב ַאזַא ןעפערט רָאג ךיז ףרַאד ,רדס
 עלַא יו ,טלהעצעגבָא בָאה ןוא שיפ יד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ,סַאנ ן'פיוא
 ...קעווַא ןיב ןוא ןעסַאג יירד ,לָאמ

 טהעג סע ואוו ,סָאג רעד ןיא ןירַא עקַאט ןיב ךיא ,טָאג זיא טביולעג ןוא

 ןעסַאג עמורק רעיפ ךָאנ קעװַא ךיא ןיב ןעטרָאד ןוא .דרעפ יד טימ ןהַאב רעד
 רעדעיוו ךיא בָאה ןעטרָאד ןוא סָאנ עמורק ַא ןיא טעוועריקרעפ ךיז בָאה ןוא

 ךורב 'ר ואוו סַאג רעד ןיא ןירַא ןיב ןוא ןעסַאג עמורק ףניפ טלהעצעגבָא

 ,טניואוו

 --- ןעכוז וצ ןָא ביוה ךיא .קרעט רעד ןייז ףרַאד ,רימ ךיז טכוד ,ָאד ןוא

 טַאהעג תועט ַא יאדוא בָאה ךיא ,רימ ךיא רהעלק ,אלימ ! קרעט רעד ָאטינ

 סַאג עמורק א ךָאנ ייברעפ הענ ןוא קירוצ םוא ךיז רהעק ןוא ,סַאנ רעד ןיא

 אטינ ןמיס ןייק זיא סע --- ןענרָאמ ךוז טנייה ךוז --- ָאטינ .רעטייוו ךוז ןוא

 --- םהיא ייב ןעגערפ ןוא ןעדיא א ןהעזרעד שטָאכ טלָאװ ךיא ....! קרעט ןופ

 ַא ָאד ןענעקרעד סעּפע ןעק רעוו ,םשה ךורב ,םורָאװ .טינ ךיוא ְךָאד ןעמ ןעק

 ךיא ,אלימ ...? סעדרָאמ עטעלַאמשעגבָא טימ ָאד ןעהעג עלַא זַא ,ןעדיא

 ןייק זיא סע רעבָא ,ןעמעוו ןעקישוצ טָאנ רימ טעוװ רעמָאט ,טרַאװ ןוא העטש

 ןוא ? ןָאהט ָאד ךיא לָאז סָאװ ! רימ זיא דניוו ,יִא .ןעדיא ַא ןופ ָאטינ ןמיס

 ץפיוא !רדס םעד ןעגיטעּפשרעּפ ךָאנ ?עװ ךיא ,טעּפש ןיוש טרעוו דלַאב

 זיא ,םשה ךורב ,תילכת א .רעטיב ןוא רעטסניפ ױזַא ריפ טרעוו ןעצרַאה

 עטלַא ענייד טּפעלשרעּפ טסָאה וד -- ךיא רהעלק -- ריד ןופ ןערָאװעג

 ן'רַאפ וטסהעטש ָאד ןוא ,טכַאדעג ָאד טינ ,ַאקירעמַא עטסיוו ַאזַא ןיא רענייב

 ךיז ןעק ךיא ? ןייז טעוו סָאװ ,סייוו טָאנ ןוא סָאג ןעטימ ןיא רדס ןעטשרע

 ,דרָאב עצרַאוװש ַא טימ דיא ַא טפיול ךיא העז ָאד .ןייוו ןוא ןעטלַאהנייא טינ

 "..,רענייא שטָאכ -- ךיא רהעלק --- טָאנ זיא טביולעג ,ונ ,

 ךימ רהיא טנעק ,ןייז ןעבעל רימ רהיא טלָאז --- ,ךיא גערפ --- ,דיא 'ר --

 ? טעשזדנַָאלברעפ בָאה ףיא ואוו ,ןענָאז רשפא

 ןוא רימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ,טלעטשענבא ךיז טָאה דיא רעד

 : ךימ טגערפ

 ָ? עבָאב ,רהיא טפרַאד ןיהַא ואוו ---

 -עּפשרעפ ?עוװ ךיא ,דיא 'ר ,רימ זיא העוו ,ז'ךורב 'ר וצ ףראד ךיא ---

 ,הוצמ ַא טנעידרעפ ,רדס םעד ןעניט
8 
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 .רימ ייב רע טגערפ --- ? ךורנ 'ר טניואוו ואוו ---

 םנעידרעפ ,טהעז ,ןייז דנוזעג רימ רהיא טלָאז ,דיא 'ר ,קרעט ןעבעל ---

 ...הוצמ ַא

 .קעװַא טפיול ןוא רימ ףיוא קוק ַא טוהט דיא רעד

 םינ רעבָא ןיא םע ,ךָאנ םהיא ךיא יירש --- ! תונמחר טָאה ,דיא 'ר --

 .הנאד ןייז

 ? ןָאהט ךיא לָאז סָאװ ,רימ זיא הרצ ַא

 יז ,סעדרָאמ עטעלַאמשעג טימ ןעשנעמ עכילטע רימ וצ וצ ןעהעג ָאד

 : שידיא ףיוא ךימ ןענערפ ןוא בָא רימ ןעבעל ךיז ןעלעטש

 ?ָאד רהיא טהעטש סָאװ ,עבָאב ---

 :ייז רעפטנע ןוא ןערהערט ערעטיב טימ ןייוו ךיא ןוא

 טָאה : הוצמ ַא טנעידרעפ ,ץרַאה עשידיא ַא ךָאנ טָאה רהיא ביוא --

 ! ענעדיא עטלַא ןַא ףיוא תונמחר

 .ייז ןעגערפ --- ? עבָאב ,רהיא טליוו סָאװ --- |

 ,טעשזדנַאלברעפ בָאה ךיא ,רימ זיא דניוו ---

 ? עבָאב ,רהיא טפרַאד ןיהואוו ---

 -דילז ַא זיא רע ,טניואוו ךורב 'ר ואוו ,רימ טזייוו ,תונמחר טָאה ---

 רעד ואוו ,רימ טזייוו .קרעט ןעבעל טניואוו ןוא ,דמלמ א ,תיבה לעב רעקוועג

 ! הוצמ ַא טנעידרעפ ,זיא קרעט

 ןעלָאז) טכַאלעפרעדנַאנופ ףיוה ךיז ןעבָאה סעדרָאמ עטעלַאמשעג יד

 + רימ וצ טכַאמ ייז ןופ רענייא ןוא (! סענעמורק טימ ןעכַאל ,טָאג רעטונ ,ייז

 ,לארשי ץרא ןיא ןערהָאפ וצ ,עבָאב ,ךרד רעטייוודוצ א זיא סע ---

 : רעטייווצ רעד ןוא

 .ןערהָאפ ךייא טימ רימ ןעלעוו חסּפ ךָאנ ---

 : רעטירד רעד ןוא

 ,עבָאב ,ךעלדיינק יד ןעזָאל וצ ָאד הריבע ןַא ---

 ,רעבייוו לעדער רעצנַאג ַא ןעבילקעגמורַא רימ םורָא ךיז ןעבָאה ָאד ןוא

 .רימ ןופ ןעכַאל ןוא ,ןייוו ךיא יו ןעהעז ,רעדניק ןוא ליבסנַאמ

 סעּפע םהיא טָאה רענייא ,ןַאמצילַאּפ ַא טמוק ָאד ןוא ! רימ זיא דניוו

 ...ןערעטש ן'פיוא רענניפ ן'טימ ןעזעיוועג טָאה ןוא טגָאזעג

 .סעּפע רימ ייב טגערפ ןַאמצילָאּפ רעד
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 : שיא'יונ ףיוא םהיא רעפטנע ךיא

 עידנ ,עינמ עטיזאקאּפ ,לַאד עיוװָאראדז םָאװ ךוב בָאטש ,קעצָאנַאּפ ---
 ...ַאקרוט ָאלָאקַא עקווענדילז זיא ךורב

 ןַאמצילַאּפ רעד ! םידש יד ,טכַאלעגרעדנַאנופ ךיוה ךיז ןעבָאה עלַא
 יד .טכַאל ןוא ןעּפעלש וצ ןָא ךימ טביוחה ןוא דנַאה ן'רַאפ ןָא ךימ טמהענ
 ףימ ליוו רע זַא ,העטשרעפ ךיא ."ַארוא, ַא טימ ךָאנ זנוא ךאנ ןעפיול רעדניק
 ןוא סעדרָאמ עטעלַאמשעג יד וצ ןעיירש וצ ןָא'ביוח ןוא ייֵציִלַאַּפ ןיא ןעמהענ
 : רעבייוו יד וצ

 ! דנעה עשיא'יוג ןופ ךימ טעװעטַאר ,דלַאװג ! ןעדיא ---

 .ךימ טּפעלש ןַאמצילָאּפ רעד ןוא ,ןעכַאל ייז ןוא

 ךיז ןעבָאה ןעטרָאד ןוא ,ייצילַאּפ ןיא טכַארבעג ךימ טָאה ןעמ רוציקב
 ָאד ןוא ,רימ ןופ טכַאלעג ןעבָאה ,סענַאמצילָאּפ ךָאנ ןעבילקעגמורַא רימ םורא
 ,טבַאדעג רעטציא טינ ,ןייוו ךיא ...טכַאנ טעּפש ןערָאװעג ,םשה ךורב ,זיא
 סָאװ ,ןַאמצילָאּפ א ןעוועג זיא ,יײצילַאּפ ןיא ןעטרָאד ,.,פזמ ןערעטיב ןיימ ףיוא
 ןעמונעג בָאה ךיא .ןענערפסיוא ןעמונעג ךימ טָאה רע .שידיא טדערעג טָאה
 :םהיא רַאפ ןענייוו

 רימ לָאז ,טע'בנג'עג טשינ ראג בָאה ךיא ; יורפ עכילרהע ןַא ןיב ךיא
 טניואוו סָאװ ,דמלמ םעד ךורב 'ר וצ ןעגנַאגעג רונ ןיב ךיא .ןעפלעה ױזַא טָאג
 טָאה ןוא ןַאמצילָאּפ א ןעמוקעג זיא ,טעשזדנַאלברעפ בָאה ןוא ,קרעט ןעבעל
 ? סָאװ רַאפ שטייטס .ןעמונעגוצ ךימ

 ,לָאמא ךָאנ רע טנערפ --- ? ךורב 'ר טניואוו ואוו --
 .ךיא רעפטנע --- קרעט ןעבעל --

 ,רעדנאנופ ךיז רעדעיוו טכַאל ןַאמצילָאּפ רעד

 ? קרעט רעד סיוא טהעז יו ןוא ---

 .קרעט ַא יו טָא --- ךיא גָאז --- ןהעזסיוא רע לָאז יו ---
 ? רעדיילק עשיקרעט ןיא םורַא ךיוא רע טהעג ---
 ,ץלָאה ןופ ךָאד זיא רע ? ןהעגמורַא רע ןעק ,ךיא גָאז ,ױזַא יו ---
 טנַאזעג סעּפע טָאה ןוא ןעכַאל ןעמונעג רעדעיװ טָאה ןַאמצילָאּפ רעד

 םעדכָאנ .ןעכַאל ןעמונענ ךיוא ןעבָאה ייז ןוא --- םנַאמצילָאּפ ערעדנַא יד
 טָאה סָאװ ןַאמצילַאּפ רעד ןוא שידיא טדהערעג טָאה סָאװ ,ןַאמצילָאּפ רעד זיא

: 
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 םעד ןעכוז סָאנ ןיא רעדעיוו רימ םימ קעװַא ,ייצילַאּפ ןיא טכַארבעג ךימ

 .קרעט

 .סַאג ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז רימ זיב ןעגנַאגעג ןוא ןעגנאגעג ןענייז רימ

 ןענייז סנַאמצילָאּפ יד .ריהט ן'םפיוא לעטעצ ַא טימ םָארק ַא ןענַאטשעג זיא ָאד

 -צילַאּפ רעד ןוא ,לעטעצ ן'םיוא ןָאהטעג קוק א ןעבָאה ,םָארק םוצ ןעגנַאנעגוצ

 : טגָאזעג רימ טָאה ,שידיא טדערעג טָאה סָאװ ,ןַאמ

 רעד ןעוועג ָאד זיא ,ןעטכענ ךָאנ םָארקיקַאבַאט ַא ןעוועג זיא ָאד טָא --

 ,ןייז דנוזעג לָאז ,רעטכָאט ןיימ טשרע ,ןעקוק ןעמונעג בָאה ךיא -- ? קרעט

 .ןעגעקטנַא רימ ןיוש טפיול

 "נַאנופ ךיז שזַא בָאה ךיא ; ןעניוא יד ןיא ןערָאװעג גיטכיל רימ זיא ָאד

 | .החמש ןופ טנייוװעגרעד

 ,טגָאזעג טָאה ןוא ןעמוקעג זיא פעטע ? עמַאמ ןעוועג וטזיב ואוו --

 ךיד םייצ עצנַאג יד םורַא רימ ןעפיופ ,רדס םוצ ןעמוקעג טינ טזיב וד זַא

 -ערק רעד לייוו ,טעשזדנַאלברעּפ טסָאה וד זַא ,ןענַאטשרעּפ ןעבָאה רימ .ןעכוז

 ...םַאג רעדנַא ןַא ןיא ןעבילקעגרעביא ךיז ןעבָאה קרעט ן'טימ רעמ

 יייהחמש ןופ טנייוועג בָאה ךיא ? ךיא ןוא

 ,7 לירּפַא ,קרָאי וינ



 רעטאעחט ןעשידיא ןיא עשאּב עּבאּב

 לָאז ,על'הוח ,לעקינייא ןַא ס'עשַאב עבָאב !רעזעל ,ךייא בוט לזמ
 ןעקנַאד טָאה ,ןייז ןעבעל לָאז ,על'הנח ןופ רעטכָאט ערעטלע יד ,ןייז דנוזעג
 ַא "אקירעמַא יד, ןיא --- ס'לעשריח ןמלק ?רעב טימ םיאנת טַאהעג ,טָאג
 ...ןענידניזרעפ וצ טינ --- סוחי סיורג ַא ןופ םייה רעד ןופ ןוא רעהענ-ןעדמעה

 ןעטשרע םוצ טָאה עשַאב עבָאב יד :בוט ?ןמ ךייא לָאמַא ךָאנ ןוא
 ..."רעטַאיײרט , ַא ןהעזעג ןעבעל רהיא ןיא לָאמ

 רהיא טימ חלכ יד ןעדַאלעגנייא ?רעב טָאה םיאנת יד ךָאנ ןעגרַאמ ףיוא
 טָאה סע --- רעטַאעהט ןעשידיא ןיא גנונעכער ןייז ףיוא ןהעג וצ דניזעגדיוה
 ,.,רָאסעּפָארּפ ןעטמהירעב ַא רהעמ ךָאנ ןופ קיטש עטמהירעב א טלעיּפשעג ךיז
 -ַאעהט א ןעגעוו גנולעטשרָאפ ַא רעטציא זיב טַאהעג טָאה עשַאב עבָאב יד
 ענעטלעז ענעדעישרעפ ךיז ןעניפעג סע ואוו --- ץענירעווז ַא ןעגעוו יו רעט
 ַא ןעטלַא רהיא ןופ ךָאנ טסואוועג עשַאב עבָאב יד טָאה סָאד ןוא .תויח
 וצ הוצמ א ןיא ןעדיא ןעטונ ַא ףיוא ןוא היח ַא ףיוא זַא ,ןדעדןג ןעניטכיל
 ןיא ןהעזעגנָא טינ יז טָאה ,םשה ךורב ,ןעדיא ןעטוג ןייק ,..הכרב ַא ןעכַאמ
 ןעּפַאכ ,טָאג זיא טביולעג ,ונ ,רעטציא ןהעז עי יז ןעק תויח ןוא ןעבעל רהיא
 ןייק טינ ךיז ןערעגלַאװ ,םשה ךורב ,ַאקירעמַא יד ןיא --- הוצמ ַא ךָאנ
 ,,סַאנ ןיא ס'הוצמ

 -ךעיפ ןייק ...ןוא רעטַאעהט ןיא ןעגנַאנעג זיא עשַאב עבָאב יד ,רוציקב
 רהיא ןעשיווצ ןעסעזעג זיא יז ! ןהעזעג טינ ןעטרָאד יז טָאה תויח עגיסיפ
 . טימ טצָאלגעג טָאה ,ןעל'הוח ?עקינייא רהיא ןעשיווצ ןוא ןעל'הנח רעטכָאט
 ..שפנ תמגע טַאהעג ןוא תחנ ןעבילקעג טָאה ,טרעדנואוועג ךיז טָאה ,ןעגיוא יד

 רהיא ןענרָאמ ףיוא עשַאב עבָאב יד טלהעצרעד טָאה סעֶלַא סָאד ןעגעוו
 : ןושלה הזב ?עטע יורפ-םדנַאל

 עטסיוו ףיוא ,טכַאדעג ָאד טיִנ ,עלַעצרָאה-עלַעניירק יִא ,עלַעטַע ,יִא -=
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 בָאה ךיא סָאװ ,םלוע ?ש ונובר ,ןהעז סָאד ןעמ לָאז רעדלעוו ןוא רעדלעפ

 ,תורצ עכלעזַא ןעשניוו טינ סָאד ןעמ רָאט רוסא יוג ןייק ! ןהעזעג ןעטרָאד

 ,,} טכַאדעג ָאד טינ לָאמ ןהעצ

 בָאה ךיא ...ץענירעווז ַא סעּפע זיא סָאד זַא ...ייוו'כ ,טניימעג בָאה ךיא

 רעטַאעהט ןופ עלענינ ַא ןעגניז לָאמא טגעלפ על'הוח ןיימ זַא ,טרעהעג וליפא

 ץוח ןעשנעמ ָאד ןעטרָאד ךיוא זיא אמתסמ ,ייוו'כ ,טכארטעג ךיז ךיא בָאה ---

 א ןעטרָאד זיא תויח ערעדנַא ןוא ןעבייל ןייק ...ייוו'כ ,ןעגניז סָאװ ,תויח

 בָאה ךיא תורצ ַאר'ס ,טינ רימ זיא רענוד ַא יִא ,לעטע רַאפרעד ,ָאטינ ןמיס

 ןעמ לָאז ,ןערעוו יז לָאז טע'פרש"רעפ ,ַאקירעמַא יד יִא ! ןהעזעגנָא ןעטרָאד ךיז

 ךיז טהעז ימ סָאװ ,טָאנ רענידמערַאברעד ,םיאנוש ערעזנוא ףיוא ןהעז סָאד

 ....טע'נָא ָאד

 לעיפ ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ןוא םייה רעד ןופ סױרַא ןענייז רימ ,אלימ

 ףיוא ןהַאב ןייא .סָאנ עטיירב ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז רימ ןוא ןעסַאג עמורק

 ןענייז רימ ןוא .ןעטנוא דרע רעד ףיוא ןענהאב ךָאנ ןוא ךיוה רעד ןיא ךַאד ַא

 ןייק ,זיא ןעטרָאד ןוא סענרעטמַאל עטיור טימ רעיומ ןעסיורג ַא וצ ןעמוקעג

 .וצ -רעיומ םוצ טּפוטשעג ךיז טָאה ימ ןוא ןעשנעמ עלופ ַא ןענַאטשעג ,ערה ןיע

 ךיא ,ןעמָאנ ןייז זיא טביולעג ןוא ,טקיטשרעד טינ רעיש ךימ טָאה ימ

 ןוא טּפוטשעגכרוד זיא סע יװ ,ןייז דנוזעג ןעלָאז ,רעדניק יד טימ ךיז בָאה

 ףיוא טצעזעג ךיז ןעבָאה ןוא גינייוועניא ןיירַא ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ןענייז רימ

 .ןעלהוטש

 םמותשנ ןיב ךיא ! ןעוועג זיא סע םלוע ַאר'סָאװ ,עלעמַאמ ,ןעטרָאד ןוא

 ךיז רהעלקעב ! ןהעזעג טינ ןעבעל ןיימ ףיוא רָאנ סָאד בָאה ךיא --- ןערָאװעג

 -עגפיורַא ךיז ןעבָאה ןעשנעמ זַא ,םלוע ַאזַא ןעוועג ןעטרָאד זיא סע ,לעטע רונ

 -סַאלפעג ןעטרָאד ןופ ןעבָאה ןוא ןעקלַאב ן'זיב טעמכ ךיוה רעד ןיא טעּפַארד

 .ןערָאװעג טעײרודַא טינ רעיש ןיב ךיא זַא ,ןעירשעג ןוא טעק

 טלעיּפשענ ןעבָאה ןוא רמז ילכ ןעסעזעג ןענייז ,זנוא ןופ טייוו טינ ,ָאד ןוא

 עניוזַא טנערבעג ןעבָאה דנעוו יד ייב ןוא ,הּפוח ַא ךָאנ יווװ ױזַא ךילהערפ

 ,ןעמָארק עסיורג יד ןיא יו ,ךעלרעייפ טימ ךעלזעלג

 עטלָאמעגסיוא טימ דנַאװ ַא ןענַאמשעג זיא רמז ילכ יד ןעבעל ןוא

 ,תויח ןוא ןעשנעמ

 הכרב ַא ןעכַאמ וצ יוװ סייוו יז ביוא ,ןייז דֵנוזעג לָאז ,ןעל'הנח גערפ ךיא
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 ןוא רעיּפַאּפ לעקיטש טקורדעג ַא סעּפע ןיא ןיירַא טקוק יז ןוא תויח רעביא

 -- םשה ךורב ,טלעוו ַאזַא ןיוש זיא סע -- ןתח רהיא טימ ט'קשח'רעפ טדער

 "רעייפ יד ; רעטסניפ ןערָאװעג םיצולּפ זיא ָאד ןוא .טינ רימ טרעפטנע ןוא

 רעד ןיא ןעבָאה רמז ילכ יד ;ןעגנַאגעגסױא ןענייז ךעלזעלג יד ןיא ךעל

 ,ןעלדיפ ערעייז טגעלעגקעװַא ייז ןעבָאה ,ןעלעיּפש טלָאװעג טינ רעטסניפ

 רעקרַאטש ךָאנ טָאה ,ןעביוא טעּפַארדעגּפױרַא ךיז טָאה סָאװ ,םלוע רעד ןוא

 ךיוה ַאזַא ןופ ן'גרהנ ךיז ,ןעטיהסיוא טָאג לָאז ? ןעד סָאװ .ןעיירש ןעמונעג

 ...רעטסנימ רעד ןיא

 -נעמ עטלָאמעגסיוא יד טימ דנַאװ יד טקורענּפָא םיצולּפ ךיז טָאה ָאד ןוא

 ..יתויח ןוא ןעש

 ענעסעלטַא ןַא ןיא דיא רענהעש ַא שיט ַא ןעבעל ןעסעזעג זיא ןעטרָאד ןוא

 יעלעג טָאה ןוא ,דיא ַא עבָאסַא ןַא ,ן'תואּפ ןוא דרָאב רענייפ ַא טימ עצעּפוז

 ,ארמג קשח טימ טנער

 ךיא יו טַארוקַא ,טָאג זיא טביוליג ,לעטע ,ןענעקייל ריד ךיא לָאז סָאװ

 סעּפע ןעמ טרעה ואוו ,סעװָאטַאק .ַא .ךיז רַאפ ןדע ןג םעד ןהעזרעד טלָאװ

 ַאזַא טימ טנערעל רע ןוא .טכַאדעג ָאד טינ ַאקירעמַא יד ןיא ,םשה ךורב ,הרות

 ןעצרַאה ןיא ןיירַא סעּפע רימ ןעכירק רעטרעוו ענייז זַא ,קשח ַאזַא טימ ,ןערב

 סעל'הוח ,םלוע לש ונובר .םירבא עֶלַא רעביא ךיז ייז ןעסיגוצ ןעטרָאד ןוא

 םימ ,שטָאכ הרות יד ןענרעל ןעלָאז ,ןערעשעב רהיא טסעוװ וד ןעוו ,רעדניק

 .קשח טפלעה ַא

 יז ןוא דיא רעמורפ רעד זיא רעוו ,ןייז דנוזעג לָאז ,ןעל'הוח גערפ ךיא

 .בר רעקָאשיּפינש רעד ןמלז המלש 'ר זיא סָאד זַא ,רימ טנָאז

 עמורפ ענױזַא סָאװ ,רַאפרעד טָאג זיא טביױלעג ,רימ ךיא טכַארט ,ונ

 .ַאקירעמַא יד ןיא ָאד שטָאכ ןענייז ןעדיא

 ס'ןמלז המלש 'ר ,טסייה סָאד ,לעדיימ ַא ןעמוקעגניירא זיא ָאד ןוא

 טהור טושּפ הניכש יד --- ןענוז ןעבעיז יד יװ יז זיא ןהעש .הרש ,רעטכָאט

 רע זַא ,הרות רעד ןיא ןָאהטעגניירַא ןעוועג ףעיט ױזַא זיא רע ןוא .רהיא ףיוא

 טָאה ןוא םהיא ןעבעל טלעטשעגקעווַא ךיז טָאה יז .ןהעזעג טינ רָאג יז טָאה

 ןעמונעג יז טָאה ןוא ןהעזרעד יז טָאה רע ןוא עציילּפ ן'רַאפ טרהירעגנָא םהיא

 .ןעשוק
 וצ ,וטסרהעלק יו ,ןהעש ױזַא טינ סעּפע ךָאד זיא סע ,לעטע ,רָאנ רעה
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 רָאנ ,טינ ערה ןיע ןייק ,םלוע'נדַאזַא רַאפ רעטכָאט ענעטקַאװרעד ַא ןעשוק

 ,טינ ףרַאד ןעמ סָאוװ ,ןָאהט טינ טעוו בר ַא -- טוהט רע סָאװ רע סייוו אמתסמ

 ןעבילבעג זיא הרש רעטכָאט ןייז ןוא ןעגנַאגעגקעװַא בר רעד זיא ָאד ןוא

 דנעה יד טימ ןעכערב ןוא ן'הנעט ןעמונעג סעּפע טָאה ןוא רעמַאק ןיא ןייֵלַא
 ןעביילב לע ךיא זַא ,טכַאדעג רעטציא טינ ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,ןענָאלק ןוא

 | .גָאטהעװ-ץראה ןופ
 על'הנח ןוא ,יז טנייוו סָאוו רַאפ ,ןייז דנוזעג לָאז ,ןעל'הנח ייב גערפ ךיא

 ןיא טעּפַאילרעפ ,טכַאדעג ָאד טינ לָאמ ןהעצ ,ךיז טָאה יז זַא ,רימ טלחעצרעד

 .ןהוז ס'רעדעב םעד ל'םהרבא ןעק'םייח

 רימ ייב טעוװ לַאג יד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ,טכאדעג רעטציא טינ ,יִא

 ,דלָאג ַאזַא ,לעדיימ ַאזַא ,שטייטס ,שטייטס ! ןעטיהסיוא רע לָאז ,ןעצַאלּפ

 -נײרַא רָאג לָאז ,רעטכָאט ַא ,ןייז דנוזעג לָאז ,ס'בר םעד -- טנַאילרוב ַאזַא

 יר יִא !ּפָאק רהיא ףיוא רָאנ שינעּפַאילרעּפ ַא --- הּפילק ַאזַא ןיא ןעּכירק

 גר | ! ןערעוו יז לָאז טכַאדעג טינ ,ַאקירעמַא

 זַא ןוא ,ןהוז ט'רעדעכב םעד ,עדרָאמ עטעלַאמשענ ַא ןהענוצ טמוק ָאד ןוא

 -רעפ יז זַא ,טכָאקענפיוא הּפילק יד ױזַא רחיא ןיא טרעוו ,םהיא טהעזרעד יז

 םאלק ינפב ןוא ,טכַאדעג ָאד טינ ,זיא יז טלעוו רע'סָאװ ףיוא רָאנ ךיז טסענ

 .ןעשוק םהיא יז טּפַאכ (הדעו םע ?כ) עדייוו

 ןופ בָארַא ?עו ךיא זַא ,טכאדעג רעטציא טינ זַא ,טניימעג בָאה ךיא

 --- .חומ

 ,ךייא ףיוא הּפכינ א -- ןעיירש ןעמונעג ךיא בָאה --- סעקינ'הזעה ---
 ןוא על'הוח ןוא ! ןייז דנוזעג לָאז ,ןע'ןמלז המלש 'ר ןעגָאז ןהענ ל?עוװ ךיא

 רימ ןעסייה ןוא דנעה יד רַאפ טּפַאכעגנָא ָאד רימ ןעכָאה על'הנח ןוא עלערעב

 רימ ןעליוו ןוא רעטאיירט ןיא ןעיירש וצ ןהעש טינ זיא סע םורָאװ ,ןענייווש

 ,פעטע ,טרעהעג ןטסָאה ...ןעסיילפ וצ ףיוא זיא קָאד זַא ,ן'סעומשנייא ךָאנ

 ,טכאדעג ָאד טינ זַא ,ןעגיוא עניימ טימ ןיילא העז ךיא זַא ,ןעסיילפ וצ ףיוא

 ,ןערעוו ןעטרָאד רע לָאז טע'פרש'רעפ ,רזממ רעד ,רע ןוא םחיא טשוק יז זַא

 ףיוא זיא סָאד זַא ,ןעדיירנייא ךָאנ ךימ ןעליוו ייז ןוא יז טשוק ,זיא רע ואוו

 | ...ןעסיילפ וצ

 ןעצראה ן'פיוא זיא רימ סָאװ ,עצינ'הזעה רעד טימ רזממ םעד ביג ךיא

 רימ ןעסייה ,ןייז דנוזעג ןעלָאז ,עניימ רעדניק יד ןוא ,ץלַא ךיז ןעשוק ייז ןוא
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 רימ וצ ךיוא סעּפע טיירש ,רימ ןעבעל טציז סָאװ ,םלוע רעד ןוא ,ןעגייווש

 .לעטע ,ןעבעל ךימ טסהעז וד יו ,טינ ךיז םהעש ךיא ,ביג ךיא ןוא טכַאל ןוא

 ןענַאװ זיב ,סעקינ'הזעה יד ,ןעבעגעג ייז גנַאפ ױזַא בָאװ ךיא ,לעטע ,רוציקה

 ,דנַאװ יד טקוררעפ ןעבָאה ייז

 ,ןָאהט רהיא טנעק ,ייז וצ ךיא יירש ,דנַאװ רעטניהַא ,ןעטרָאד טָא --

 שטייטש ,היסהרפב רעבָא ,דנַאוו ןָא ּפָאק ךיז טנָאלש שטָאכ ,טליוו רהיא סָאװ

 ...! ךייא ףיוא הּפכינ ַא ,היסחרפב

 ןעלדיז ןוא רימ ףיוא ןעיירש ןעמונעג םלוע רעצנַאג רעד טָאה ָאד ןוא

 רעסעב ןיוש ןעלָאז רימ זַא ,רימ טגָאז ,ןייז ןעבעל לָאז ,על'הנח זיימ ןוא דיז

 .רעטעּפש זיב ןעביילב ָאד ןעלעוו ןעלערעב טימ על'הוח ןוא םייהַא ןהעג

 .םייהַא ןעל'הנח טימ קעװַא ןיב ךיא ןוא

 ,תורצ ערַא'סָאװ -- עשַאב עבָאב טגידנע --- ,לעטע ,וטסהעטשרעפ ---

 ףיוא ! ַאקירעמַא יד ןיא זיא ,טכַאדעג ןעדיא ןייק רַאפ ,טכַאדעג ָאד טינ

 ..! טָאג רעטוג ,ןהעז סָאד ןעמ לָאז רעדלעוו ןוא רעדלעפ עטסיוו

 ,1897 ,לירּפַא ,קרָאי ןינ



 לעיּפש א רונ יז ייּב זיא ץלא

 -עמַא רעד וצ ןעניואוועגנ וצ ךיז ןענעק לעטע טינ ןוא עשַאב עבָאב טינ

 ןייק טינ רָאג ,סעדרָאמ עטעילַאמשעג טימ טלעוװ ַא ָאד ןיא סעּפע .אקיר

 תואמ יד ןיא רָאנ ,טגָאז עמ ,ךס ַא ָאד ןענייז םינבר ,תמא ..,טלעוו עשידיא

 זיא םעד ץוח ...! ןהעז סע ןעמ לָאז םיאנוש ףיוא ,טייקשידיא רעבָא ,ןיירַא

 ,ןעכאז ענױזַא ןָא ָאד ךיז טהעז ןעמ ,טלעוו ענ'עגושמ ַא סעּפע טָאלג ַאקירעמַא

 ,! "פארשי עמש , עסַאט טָא יירש שטָאכ ,ךייש זיא סָאװ

 טהילפ ,ןרעיומ ןוא רעזייה רעביא ןעטפול רעד ןיא ָאד טהילפ ןהַאב רעד

 -בָארַא לָאמ ןייא רע טלָאװ יַאכענ ןוא ,ןעסעזעג םהיא ןיא טלָאװ חור רעד יו

 רַאמ סָאד ןענייז סָאװ ,העוו ,העוו ,ןעשנעמ יד ןוא ...דרע רעד ףיוא ןעלַאפעג

 ,ןהַאב ן'פיוא ןערהָאפ וצ וליפא ארומ ןעמ טָאה םייה רעד ןיא ? ןעשנעמ ַא

 ןיא טפיול סָאװ ,ןהאב ןיא ייז ןעכירק ָאד ןוא ,דרע רעד ףיוא טהעג סָאװ

 ! טינרָאג ייז טמהענ דש רעד ןוא ןעטפול רעד

 ןיא !ןעשנעמ רענַאקירעמַא יד סעּפע סעװָאטַאק ַא ,ןעשנעמ עגיה יד
 ַאד ןוא ,ּפָאק רעד ךיז טהערדרעפ ,עלייוו ַא ךיז טהערד ןעמ זא םייה רעד
 ןופ רעטסנעפ עסיורג ןיא יו ,ןעניוא ענעגייא ערעייז טימ ןהעזעג ייז ןעבָאה
 ,שממ סעט'הררש ,סעטצירּפ ענענַאטעגנָא ןהעש ןעחעטש ןעמָארק עסיורג
 ןהֶא ,ףוס ַא ןהֶא ךיז ןעהערד ןוא ,ךיז ןעהערד ןוא ,ןוז עניטכיל יד יוװ ,ענהעש
 .ןעלַאפעגרעדינַא לָאמ ןייא ייז ןעטלָאװ יַאכענ ,טשינ רָאג ןוא קע ןַא

 ןייק טינ ךיז ןעהערד סָאד זַא ,סלעטע יא ,סעשַאב יא ,ןעגָאז רעדניק יד
 עקסעוויוו ַא רַאפ טלעטשעגסױרַא סעּפע ןענייז סָאד זַא ,ןעשנעמ עגידעבעל
 ! עקַאט ייז ןעמ טביולג דלַאב ,סעלקוק טרעהעג וטסָאה ,טע ...םעלקוק ענױזַא
 יוזא ...קסע ןַא ךיוא סעּפע ןעהעטשרעפ ,עשַאב יא ,לעטע יא ,ייז ,השקשינ

 טסָאה --- ייז ןעגָאז ,סעלקוק ...! יאדוא ייז ןענייז ,רענַאקירעמַא יד יוװ ,גולק
 טינ לכש ןייק ,טינ ןעגיוא ןייק רָאג ןיוש ןעבָאה טייל עטלַא יד ייז ,טרעהעג
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 ןיא סעטצירּפ יד יוװ ןעניוא ענענייא טימ ןעהעז ייז זַא ..,! אקירעמַא רעד ןיא

 יא :טָאה עטצירּפ עגידעבעל עדעי ַא סָאװ ,ןעכַאז עֶלַא יד ןעבָאה רעטסנעפ

 -ניישעב ןעהעז ייז זַא ,רהעמ ְּךֶאֹנ ...עשיצירּפ עגיטכיר רעדיילק יא ,ראָאה

 ,ייז ףיוא ןעגיוא יד טימ ןעצָאלג רעטסנעפ יד ןיא סעטצירּפ יד יו ,ךילרעּפ

 יז ןעמ ?יוו ,ךיוא ּפָאק ן'טימ וצ ךָאנ ןעלקָאש ערעדנַא ןוא ייז וצ ןעקניוו
 ...! עגידעבעל ןייק טינ ןענייז סעטצירּפ יד זַא ,ןעדערנייא רָאג

 ייז זַא ,עקניטלַא עדייב ןעצפיז --- "! ונ ,ונ ,אקירעמַא יד זיא טלעוו א,

 יו ,םילק םילה ַא ...טלעוו ןייק טינ ןוא םונהיג ַא,, --- ןעמאז וצ ךיז ןעמוק

 ןעמ ןוא ,ךיז טגָאי ןעמ ןוא ...ילקה ףק ַאזַא ןיא טביוטרעפ טינ ןעמ טרעוו

 ָאד ןעמ טניואוו ןעניואוו ןוא ...םשה ךורב ,ןענווַאדוצנָא וליפא טסענרעפ

 ןיא ןעשנעמ טרעדנוה ,לידבהל םינוי יו --- ןערָאװעג םיאנוש עלא ףיוא ,ךיוא

 ?ןעבעל ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,םלוע ?ש ונובר ...! עמרַאזַאק רעסיורג ןייא

 ןיא ,רעמוז זיא סע ךיז טכַאד ? עקירעמא יד טלעוו ַא רַאפ סע ןיא סָאװ

 טנערב ןוז יד ,ץיה ןופ "טעווַאשז , עמ סָאװ םיוק ,ךיז טכַאד ..זומת שדוח

 רָאנ סעּפע ןיא סע ןוא ,םייח רעד ןיא יוװ רעקרַאטש ךָאנ ,ךיז טכַאד ,ָאד

 ןייק ,ןעגיוא יד ןיא ָאד טינ ןעמ טחעז עלעמיוב ןייק ...! רעמוז ןייק טינ

 ,עלעדניה ַא סעּפע גידנענַאז טינ ןיוש ,וליפא עלענייפ ןייק ,עלעזערג ענירג

 -ָאליגנ ןיא ,םייה רעד ןיא יו ,עלעסּפעש ַא יצ ,על'המהב ַא יצ ,עלעגיצ ַא יצ

 זיא סע יו םייה יד לָאמַא ךָאנ ָאטינ ,םייה יד ,םייה יד ,יוא ! עקוועטָאיּפ

 אזַא ןוא טייקניטכיל אזא טייקגיהור ַאזַא ...! עמַאמ יד לָאמַא ךָאנ ָאטינ

 ,ןעסַאג יד ףיוא גיטכיל ןוא ןירג ,ןעפיוה יד ןיא גיטכיל ןוא ןירג ...טייקניר

 ! ןעצרַאה ן'פיוא גיטכיל ןוא ןירג ,סעבזירּפ יד ףיוא גיטכיל ןוא ןירג

 ,ךיור ,ביוטש רונ זיא ָאד ;םייח עגיטכיל יד ןעמ טָאה טגנידניזרעפ

 א ,ןעביוא ןענהַאב ,ןעטנוא ןענהַאב ,ןעשנעמ טימ ?לופ ,סעמרַאזַאק עסיורג

 ןיא ,ןעגיוא יד ןיא שינעהערד ַא ,ןעמָארק יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא שינעהערד

 ןייק ...שינעגָאי א ,שינעפיול ַא ,לעמוט ַא ,ןעצרַאה ןיא סענעצורק ַא ,ּפָאק

 טלעוו יד ןייק ָאד ָאטינ ,העוו ,העוו ...טייקשידיא ןייק ,בוט םוי ןייק ,תבש

 עטלַא יד טּפעלשרעפ ,עלקח ףכ ַא ,םונהינ ַא ...טלעוו ענעי ןייק ָאד ָאטינ ןוא

 ענייא עקניטלַא עדייב ןענַאלק ךיז ןעגעלפ --- ...! ןיהואוו ןעסייוו םידש רענייב

 .ערעדנַא יד רַאפ
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 וצ עשַאב עטלַא יד ןיירַא טמוק ,חירפ רעד ןיא גאטנוז ַא ,לָאמ ןייא ןוא

 טלעקַאש ,דנעה יד טכערברעפ ,להוטש א ףיוא ךיז טצעז ,ןעלטע רעטלַא רעד

 ,טצפיז ןוא ּפָאק ץ'טימ ךילקילגנוא ױזַא

 : סיוא טיירש ןוא ןעקָארשוצ ןָא יז טקוק לעטע

 ? עשַאב ,ןהעשעג זיא סָאװ ---

 ,טוג טינ --- טרעטשוצ עשַאב טעצּפעש -- ,טוג טינ ,לעטע ,טוג טינ ---

 ...| עמש תאירק ןייק ,טינ ָאד ןיוש ןעפלעה תוזוזמ ןייק

 ,ןעירשעגסיוא ?עטע עטלַא יד טָאה --- 3 עשַאב ,רעדעיוו זיא סָאװ ---

 .ןעגיוא עניחורנוא טימ ן'עשַאב ףיוא גידנעקוק

 זנוא ייב קוביד ַא ,לעטע ,רימ זיא העוו ,קוביד ַא ,לעטע ,קוביד ַא --

 ,..| בוטש ןיא

 ...1 4 סָאװ --

 ןעגיוא עסיורג טימ טָאה ,קערש ןופ ןָאהטעג גנורּפש ַא שזַא טָאה לעטע
 ,ן''עשַאב ףיוא טקוקעג

 לָאז טנעברעפ זַא ,רעדרָאב סעל'הנח ןיימ ,סורוקיּפא רעד עקנמלז ---
 וצ ןעטסַאק ַא ןיא טכַארבעג ןעטכענ םהיא טָאה ,רימ זיא העוו ,ןערעוװ רע
 | !ןיירַא בוטש ןיא זנוא

 ! ? עשַאב ,וטסדער סָאװ ? ןעטסַאק ַא ןיא ,יוז ---
 ןיא ןערָאװעג ?גלוגמ זיא !ךַאבענ ,המשנ עגידניז ַא רהעז םינּפה ---

 םוא טסאפעג טינ םינּפה ...ןעטסַאק ַא ןיא ךיז רעטייל העג ...ןעטסַאק ַא
 טגָאלק ,ךַאבענ רעטציא ...ירדנ לכ וצ שרדמ תיב ןיא ןעגנַאגעג טינ ,רוּפכ םוי
 ןוא טנַאלק ,ןוח א יו ,ירדנ לכ טגגיז ןוא טגאז ,ןעטסַאק ןיא ןעטרָאד רע
 העוו ..,ארומ א ,קערש ַא זיא סע זַא ,"ירדנ לכ, : טנַאלק ןוא טנייוו ,טנייוו
 ,..| רימ זיא העוו ,רימ זיא

 . טימ ןוא ליומ םענעפָא ןַא טימ ,דנעה ענעכַארברעפ טימ טהעטש לעטע
 .ןעניוא עטצַאלנעגסיוא

 ןיא םהיא ףרַאד סָאװ ףיוא -- יז טלעמרומ --- ,,, סָאװ = ...יוז --- 

 ...3 עק'נמלז בוטש

 ןערהיפמורַא םהיא טעוו ,דלעג ןעבַאמ םעד ןופ טעװ רע ,טגָאז רע ---
 . ןעלהַאצעב טעװ ,ןערעה םהיא ליװ סע רעװ ןוא ןעטסַאק ןיא
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 ןעמ טזָאל יוװ ןוא ..,טכַאדעג ָאד טינ לָאמ ןהעצ ,טכַאדעג ָאד טינ --

 ןיא ...רע זַא ,ןעמ טוהט סָאוװו 4? בוטש רעשידיא ַא ןיא ןיירַא סעּפע םהיא

 ...א ...א ןיא ןיירא טהעגנ רע זא ...טדערעגסיוא ןייז טינ לָאז העש אזא

 "ןעשנעמ ַא ןיא ןיירַא טהענ רע זַא ,,ןעדערוצסיוא ארומ ראג טָאה לעטע
 .קערש ןופ טרעטיצ יז ןוא

 עצנַאג א ךָאד בָאה ךיא --- עשַאב טעצכערק -- ,לעטע ,רימ זיא העוו ---

 -תאירק טנעײלעג גיצנַאװצ לָאמַא בָאה .,..טכאמענוצ טינ גיוא ןייק טכַאנ

 :ןעטסַאק ןיא ןעטרָאד ךיז טעּפַארד רע יו טרעהעגנ בָאה ךיא  ..,עמש

 ךיא ,טניימעג בָאה ךיא זַא ,בָארקס ,בָארקס ,לענענ יד טימ ,בָארקס ,בָארקס

 ,..טכודענ רימ ךיז טָאה סָאד זַא ,טגָאז על'הנח ןיימ ...קערש ןופ דלַאב שלח

 ַאזַא ןיא סָאד זַא ,ןעדערנייא רָאג רימ ךָאד ןעליוו ייז ,לעטע ,רימ זיא העוו

 ןיא ץְלַא !לעיּפש ַאזַא ןעבעל ןייד ףיוא ,לעטע ,ןהעזענ וטסָאה ...לעיּפש

 ס'נעשנעמ ַא ,טכַאדעג ָאד טינ ,ןעטסַאק ןופ רעה ךיא זַא  .!?עיּפש ַא ייז ייב

 ,טנייוו ןוא ,טנָאלק רע יו --- ?לעטע ,חישמ לש רפוש ןערעה ױזַא ךיא לָאז ,לוק

 יוא ,יסנקו ,ימרחו ימינקו לרעטָאפ-עלעטַאט יוא , : טדער ןוא ךיז טעב ןוא

 רעקַאמשעג ַא יוװ טָא ,ױזַא טא ,לעטע ,טסרעה וד יו "...! העוו יוא ,העוו

 זיא סָאד זַא ,ןעסעומשנייא רָאנ רימ ןעליוו ייז ןוא ,טגָאזעג טלָאװ הליפת לעב

 ,ןעגיוא עניימ טימ חעז ךיא ןעוו ...! ?עיּפש ַא ייז ייב זיא ץלַא .,.! לעיּפש

 ייב סָאד זיא ,ןעמָארק יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ךיז ןעהערד סעטצירּפ יד יו

 -ַאייהט ןיא העז ךיא ןעו !?עיּפש א רונ ,סעטצירּפ ענידעבעל ןייק טינ ייז

 ייב סָאד זיא --- ?עדיימ ס'בר ן'טימ ךיז טשוק ןהוז ס'רעדעב םעד יוװ ,רעט

 -נייא ךָאנ זנוא ייז ןעלעוו דלַאב ,לעטע ...! דניוו ןוא העוו ,לעיּפש ַא ייז

 ..,לעיּפש ַא ןיב ךיא ןוא ,לעיּפש ַא רונ ,לעטע טינ ,וד טינ טזיב וד זַא ,ןעסעומש

 ,סלעיּפש רונ ,רימ טינ רָאג ןענייז עלַא רימ ןוא ...?עיּפש א זיא על'הנח ןוא

 טינ רָאג ןערָאט רימ זַא !?לעיּפש ַא יו רהעמ טינ זיא טלעוו עצנַאג יד ןוא

 ַאזַא ןערעוו לָאז ט'הפרש'רעפ זַא ,יוא ...! ןעניוא ענענייא ערעזנוא ןעביולג

 !ןיא ָאד עקירעמַא ןַא רַאפ סָאװ ,עקירעמַא

 : רעטייוו טדער ןוא ןעניוא יד ןעפיוה ן'טימ בא טשיװ יז

 ןעמ טָאה טרָאד ?טרעהעג רָאנ סע ןעמ טָאה ואוו ,םייה רעד ןיא

 ,ן'יבר םוצ ןערהיפ םהיא ףרַאד ןעמ ,קוביד ַא זיא קוביד א זַא ,טסואוועג

 ! רימ זיא העוו ןוא דניוו --- ָאד ןוא ,ןעטעב טָאג םהיא רַאפ ףרַאד ןעמ
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 ,רעטכָאט ס'עשַאב ,על'הנח ןוא ,ריחט ןיא ןָא ןעמ טּפַאלק טייצ רעזיד ןיא

 ,ןײרַא טמוק

 םוק --- לעכיימש ַא טימ יז טגָאז --- ? עמַאמ ,ָאד עקַאט טזיב וד ---

 .ןעמונעגוצ ןיוש םהיא טָאה ןעמ ,םייהַא

 -- 4 בוטש ןיא ךיז וצ רעטכָאט עשידיא ַא ןיירַא סע טזָאל ױזַא יו ---

 ,לעטע עטלא יד ןָא רהיא ףיוא טלַאּפ

 ,טבַאל על'הנח

 רהיא זַא --- רעטכעלעג ַא טימ יז טכַאמ --- ,ןוהט ךיא לָאז סָאװ ,ונ --

 ,ריד רעש ךיא .קוביד ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ,ןעביולג טינ טליוו

 טינ יזא סָאד יוװ ,ןייז דנוזעג ױזַא לָאז לעקינייא ןייד ,עלערַא ןיימ ,עמַאמ

 ...! לעיּפש ַא רונ ,קוביד ןייק ןעוועג

 .טעּפמיא ןַא טימ ּפַאכ א ךיז טוהט עשַאב

 ךיז וטסרעווש סָאװ -- ןע'הנח ףיוא ךיז יז טרעזייב --- ,תעשרמ ---

 רהיא ייב זיא ץלַא !ןעדערנייא רהיא ןעמ ןעק ץלַא ?ןעלקיצרַא טימ ךָאנ

 ,על'הפוע ןייק טינ ,טינ ערה ןיע ןייק ,ןיוש ךיז טכַאד טזיב וד !לעיּפש ַא

 ,ךיז טכוד ,ןעוועג טייצ ןיוש ,טָאנ ןעקנַאד ,רעדניק ןעבעגענסיוא ןיוש טסָאה

 טעוװ דלַאב ! ןעדערנייא ץְלַא ןעמ ןעק ריד ןוא ,לכש רהעמ ןעבָאה סטלָאז וד

 ...לעיּפש ַא רונ ,ךיוא עמַאמ ןייד טינ ןיב ךיא זַא ,ןעדערנייא ןיוש ריד ןעמ

 וטסָאה !לעיּפש ַא ??כש ןייד זיא ואוו ? ךיז וטסכַארט סָאוװ ,רָאנ ,רַאנ

 יו ,טכַאנייב ןוא "ירדנ לכ , טגניז רע יוװ ,רעה ףיא זַא !לעיּפש ַא טרעהעג

 !"לעיּפש ַא, :טגָאז יז ןוא ,ןעטסַאק ןיא ןעטרָאד ךיז טעּפַארד רע

 ,טכַאלוצ רעקרַאטש ךָאנ ךיז טָאה על'הנח

 ןיימ ךיז ןעבָאה סָאד ןַא ,טגָאזעג ריד ךָאד בָאה ךיא ,עמַאמ ---

 ...רעמלַא ןיא טלעבַארגעג

 ַאזַא ןיב ךיא זַא ,םינּפה טסניימ ...ךיד ךיא ביולג דלַאב ,דלַאב טָא ---

 טָאה אמתסמ !רַאנ עטרַאּפשעגנייא יד ןעדערנייא רימ ?יוו ? וד יו ,רַאנ

 ןייק טינ ןיא סָאד זַא טדערעגנייא ,עדרָאמ עטעילַאמשעג יד ,עק'נמלז רהיא

 ? "ירדנ ?כ , ןעטסאק ןיא טנָאלקעג סע טָאה ןעד רעוו ..,קוביד

 ,..קוביד ןייק טינ טראפ זיא סָאד ,עמַאמ ,רעבָא ---

 ,..3 רַאנ רעסיורג וד ,סָאד זיא ןעד סָאװ --



 סעשימָאקײגַארט ןוא סעשימָאק 14

 קרַאטש על'הנח ךיז טָאה -- ..ף אר נָא נָא פ א ןעוועג זיא סָאד --

 ,טכַאלוצ

 ,טרעהעג וטסָאה ? טדער רַאנ ַא סָאװ ,לעטע ,טסרעה וד ? סָאװ ---

 ! ןעסעומשנייא רַאנ םעד ןעמ ןעק ץְלַא ? ןעמָאנ ַאזַא ןעבעל ןייד ףיוא ,לעטע

 ! תמא זיא סָאד יוװ ,ןייז ךילקילג ױזַא לָאז עלערַא ,עמַאמ ,םוק ---

 סיוא עשַאב טיירש ! ן'עלערַא טימ רעדעיװ ךיז טרעווש יז ,העז ,העז ---

 !םוק ,ןיוש םוק !עשר ַא יװ רעגרע זיא רַאנ ַא ,יוא -- עטרעטיצרעפ ַא

 ,םימכח רענאקירעמַא ,לעטע ,וטסגָאז סָאװ ! ן'עלערַא טימ טינ רונ ךיז רעווש

 ..!לעיּפש ַא ייז ייב זיא ץְלַא ? אה

 ...ןעצפיז עקניטלַא עדייב ןוא

 ,1894 ,לירּפא



 רַאסעּפַארּפ רעד

 יטסיא ףיא ןזיוה ןיא ןַאמ-סענזיב ןעשידיא ַא ייב רעמיצ-סע רעכייר ַא)

 ,רָאסעּפָארּפ רעד --- .סטכער ַָאנַאיּפ ַא .סקניל ןוא סטכער ןעריהט ..ייוודָארב

 ַא טימ ,ךילּפ ןעשביה ַא טימ ,זָאנ רעשיריא טכע ןַא טימ ,טלַא 40 רהאי א
 ַא טימ ,טנַארפ השעמ טצוּפעגסיוא ,ןעדרָאבנעקַאב ןוא עדרַאמ רעטלָאגעג

 טימ עקליּפש ַא טקעטש סע ןעכלעוו ןיא ,ךוטדזלַאה ַא טימ ,ןענַארק ןעכיוה

 ןייז טציז םהיא ןעגעג .שיט ןופ טייו טינ טציז ,טנַאילירב ןעשלַאפ ַא

 רהאי ַא ,?עדיימ ךילהערפ ַא ,רעטכָאט ס'ןַאמסענזיב םעד ,אקשטינעפ ןירעליש

 ,עצרַאװש טימ ,ענעטעמאס יוװ ,ראָאה עצרַאװש טימ ,עקטענורב ַא ,ןהעצטכַא

 רעד ףיוא ןענָאיצקעל םהיא ייב טמהענ יז .ןעגיוא ענולק ןוא עגידעכַאק

 בעיל יז טָאה טּפָא ןוא םענעגושמ בלַאה ַא ףיוא יװ םהיא ףיוא טקוק ,ָאנַאיּפ
 ןוא ןָאיצקעל יד טגידנעעג סָאוװ רונ ןעבָאה ייז .ןעביירט וצ סַאּפש םהיא ןופ

 יד ןענעװ יירעדער ַא םהיֵא טימ טרהיפרעפ ןויכ א טימ טָאה אקשטינעפ

 (.םהיא וצ ןעשנעמ יד ןוא טלעוו רעד ןופ טיײקרַאבקנַאדנוא

 ,רָאסעּפַארּפ רעטסימ ,סעי : (לעכיימש ןעשי'בנג א טימ) אקשטינעפ

 ...! טלעוו עטכעלש ַא

 םוצ ,ףיא ! גיטכיר ץנַאג ,ןייליירפ ןיימ ,גיטכיר ץנַאג : רָאסעפָארּפ

 ...יז ןעסיוו ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ,קיזומ ןיא ינעשז רערהַאװ ןייא ןיב ,לעיּפשיײב
 רהעמ (ךילּפ םעד ךיז טעלג) ..,טסַאפרעפ ןענָאיציזָאּפמָאק לעיפ ָאז עבַאה ךיא

 םעד ןופ רהעמ ,רעעברעיימ םעד ןופ רהעמ ,יז ןעסיוו ,ןעווָאהטעב םעד ןופ

 ףיוא ןעמ טזיא ןַאד ,אד טזיא קילג ןייק ןעוו רעבא ...ןָאפלעדנעמ דלָאהטרעב

 דנוא ! רָאסעּפָארּפ ןייא יוו רחעמ טכינ ןעמ טזיא ןַאד ...! יז ןעסיוו ,תורצ

 ,ךַא (שיגַארט) ...! ? טייהטמהירעב-טלעוו ענהָא רַאסעּפָארּפ ןייא טזיא טסַאװ

 רעזעיד יו טזיא טייחטמהירעב-טלעוו ענהֶא רָאסעּפָארּפ ןייא ,ןייליירפ ןיימ

 ףיוא טזייוו) !ּפָאק ןייא ענהִא (טוהרעדניליצ םעד ףיוא טביוה) טוהרעדניליצ



 סעשימָאקיגַארט ןוא סעשימָאק 210

 עבעיל יו (סענעשעק יד ךיז טּפַאט) !דלעג ענהִא ?עטייב ןייא יוו (ךילּפ ןייז

 ןיימ ,ךימ יז ןעהתעטשרעפ ! רעטבעילעג ןייא ענהִא (טסורב יד ףיוא טזייוו)

 | ...} ןייליירפ

 ; סעלַא טָאה רהיא .רָאסעפָארּפ ררעה ,העטשרעפ ךיא : ַאקשטינעּפ

 ...רונ ךייא טלהעפ סע .טוהרעדניליצ ַא יא ,פָאק א יא ,טעטילַאינעשז יא

 -רעפ יז ,טָאנ רעבעיל ןיימ וד ,ְּךַא :(רעטנוא יז טכערב) רָאסעּפָארּפ

 רערהַאו ןייא ָאז ,ךיא ןעוו ,רונ ענַאז ףיא ! ןייליירפ ,טכינ ךימ .ןעהעטש

 -ַאּפמָאק עניימ ,גונעג עבַאה דלעג וצַאד ךָאנ ךיא ןעוו ,ןיב ךיא יו רעלטסניק

 ! ןַאד ,הֶא ,ןַאד --- ,ןעלהַאצעב וצ ןעמַאלקער ריפ דנוא ןעקורד וצ ןענָאיציז

 ךיז טשיוו) ! טָאנ רעבעיל ןיימ וד ְךַא ! טָאג רעבעיל ןיימ וד ,ּךַא (טצפיז)

 (.גנונערפיוא ןופ ּפָאק ן'פיוא ךילּפ םעד לעכיט ַא טימ

 ,רָאסעּפָארּפ : (רעטכעלעג םענעטלַאהעגנייא טימ םיצולּפ) אקשטינעפ
 טלַאה) ? ןדנ דנעזיוט 80 ַא טימ הלכ ןייק ףיוא טינ ךיז רהיא טכוז סָאװרַאפ

 ןוא ָאנַאיּפ םוצ וצ טהענ ,ףיוא טהעטש ,רעטכעלעג סָאד ךיז ןיא ןייא םיוק

 .(ןעלעיּפש וצ ?ליטש ןָא טבייה

 טסבלעז ךיא !ןייליירפ ,ניטכיר ץנַאג ,גיטכיר ץנַאג : רָאסעּפָארּפ

 קרָאי וינ ןעטכולפרעפ םעד ןיא ,רעבַא ןעסיוו יז .,,.טכַאדעג ןַארַאד ןָאש עבַאה

 !טכינ רַאג רעבַא ,טעטכַאעג טכינ רַאג ינעשז רעשילַאקיזומ רעד טרעוו

 -טסניק רערהַאװ רעד סלַא טעטכַאעג רהעמ טרעוו ,יז ןעסיוו ,ּפָאקמוד רעדעי

 ,ןעכדעמ סעגנוי ןייא עטבעיל ףיא !טָאנ רעבעיל ןיימ וד ,ךא ...רעל

 םעד טימ .ןעבעיל ןַאק ינעשז רערהַאוװ ןייא יו ,ָאז ,יז ןעסיוו ,ָאז יז עטבעיל

 ןירעליש ןיימ רַאװ יז ...! יז ךיא עטבעיל סנעצרעה סעניימ רעייפ ןעטסגילייה

 רהיא ..ענידנָאלב עטכע ןייַא ,ןעכדעמ סעוװַארב ןייא .ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 -רעפ ַאד ...ךייר רהעז ,ךייר רַאו ,רעדמעה ןָאפ טנַאקירבַאפ ןייא רעטאפ

 .רהיא רַאפ לעיצעּפס קיזומ טימ טכידענ סענהעש ןייא לאמנייא ךיא עטסַאפ

 !עטגניז עבעיל רעניימ ןָאפ רהיא ךיא או !  יז ןעסיוו ,טכידעגנ סעלַאסָאלָאק ַא

 עטלָאװ יז ,יז טסייה ַאממע ,ןעכדעמ סַאד ,טָאג רעבעיל ןיימ וד ְָּךַא ,רעבַא

 םענייא טעטַארייה יז ...! ינעשז ןעשילַאקיזומ ןערהַאוװ ןייא ןָאפ ןעסיוו טכינ

 רעבא ,טָאה גנונהַא ןייק קיזומ ןָאפ רעד ,ףּפָאקמוד ןעטכע ןייא ,טנַאקירבַאפ !

 ןיימ וד ,ךא !טָאנ רעבעיל ןיימ וד ,ךא !קיזומ ןָאפ גנונהא ןייק רַאג

 ,! טָאג רעבעיל



 0+4  ןירבָאק ןָאעל

 -רעפ ,ָאנַאיּפ רעד ןופ םהיא ֹוצ רהעק ַא בלַאה ךיז טוהט) ַאקשטינעפ

 ענעי ץלַא ךָאנ רהיא טבעיל טצעי ןוא : (נולחעצרע ןייז טימ טריסערעטניא

 ? ַאממע

 לָאז ךיא הטרעוו טכינ טזיא אממע יד !רהַאוװעב טָאג :רָאסעפָארּפ

 ! ןעכדעמ סעווארב ערעדנַא ןייא טצעי עבעיל ךיא ...ןעקנעד רהעמ רהיא ןָאפ

 ןעשי'בנג א טימ .עזױּפ) ! ? ערעדנַאנַא טבעיל רהיא : אקשטינעפ
 ? עקנידנָאלב ַא ךיֹוא זיא עניטצעי יד (לעכיימש

 עבעיל ףיא :ןענאז טיײהרהַאו יד ןענהיא לע ךיא :רַאסעּפַארּפ

 ַא עניימ טזיא ענייא ..,דלעג טימ דנוא ןעכדעמ עווַארב דניז עדייב ...ייווצ

 עטכע ענייא טזיא ןירעליש יד .ןידניירפ רהיא טזיא עטייווצ יד ןוא ןירעליש

 עבעיל ןיימ ךיא לָאז ,טכינ ךיא סייוו .,.טכינ ןידניירפ רהיא ןוא ענידנָאלב

 ןיימ וד ,ךַא (ליטש) ...רעטייווצ רעד רעדָא ,ענידנָאלב רעד ןערעלקרע

 ! טָאג רעבעיל

 ,טָאג רעבעיל ןיימ וד ,ךַא !ַאכיַאכדַאכ :(ךיז טכַאלוצ) אקשטינעפ

 ןעק ,רָאסעּפָארּפ ררעה ,ץרַאה רעייא ןוא ,ונ !לָאמנייא טימ ןייליירפ ייווצ

 ? ןעגָארטרעּפ סעלַא סע

 טזיא ינעשז ןערהַאו םעד ייב ,ןייליירפ עהטרעוו ,ךַא : רָאסעּפָארּפ

 ןיימ וד ,ְּךַא ! ןעיורפ עווַארב ןהעצ ריפ ַאד עבעיל רעד רעייפ ענילייה סָאד

 ! טָאנ רעבעיל

 ? רָאטעּפָארּפ ,רהיא טמוק ןענַאװ ןופ : אקשטינעפ

 דנוא .ךיירטסע ןופ ,ךיא םָאק אניווָאקוב ןופ ? ךיא : רָאסעפָארּפ

 ,(טננילק ןעמ) .ןעיוו ןיא ךיא עבַאה טרידוטש

 ,רָאסעּפָארּפ ,טגידלושטנע :(טרָא ןופ ףיוא ךיז טבייה )אקשטינעפ

 (.סקניל ריהט ןיא סױרַא טפיופ) ! טרָאד טגנילק רעוו ,ןהעז לע ךיא

 וד ,ךַא ! ןעכרעמ סעוװַארב ןייא ךיוא טזיא יז : (ןיילַא) רָאסעּפָארּפ

 טזיא סע ? ןעבעיל טכינ יננעפ יד רונ ךיא עטלָאז םורַאװ ,טָאנ רעבעיל ןיימ

 ןעכזיל יד רעבא ...ןעכזָאר יד עבעיל ךיא דנוא ןעכזיל יד עבעיל ךיא ,רהַאוו
 -ירבַאפ טשרעבעיל ןעהטַארייה עדנַאלב יד דנוא ,ענידנָאלב עטכע ןייא טזיא

 ןָאש טָאה יז ?ןעכזָאר יד דנוא ...רעלטסניק עלַאינעשז סלַא ןעטנַאק
 -מוד ןייא ןיב ךיא .טָאג רעבעיל ןיימ וד ,ךַא .ןרעדנַא םענייא ,ךיא קנעד
 ףיא סַָאל יורפ עגיטכיר יד דנוא ןעקלָאװ םעד ךָאנ עפיול ךיא !הּפָאק
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 ףיוא טזיא רעטאפ רהיא דנוא ןיטענורב ןייא טזיא יננעפ עזיד ? ןעפיול

 ךיא סָאװ ,טכידעג סָאד טזיא או (טעקַאּפ םוצ ּפַאכ ַא ךיז טוהט) ! ךייר

 ריפ טשרעבעיל ךיא עדרעוו טכידעגנ סעזעיד .,..טסַאפרעפ ןעכזיל ריפ עבַאה

 ףיא ..ןערעלקרע עבעיל ןיימ ףיא עדרעוו רהיא ...ןענניזרָאפ יננעפ יד

 -יירש יננעפ זיא עדרעוו ןעכזיל טאטשנא ..ןרעדנע ןעמַאנ םעד רונ עדרעוו

 סע טזיא ַאד (רעיּפַאּפ עלעניוב ַא םיזוב רעטנוא ןופ סױרַא טּפעלש) ...ןעב

 ,טגרָאבעג ענייה םעד ןָאפ ךיא עבַאה רעטרעוו יד ! טכידענ עלַאסָאלַאק סַאד

 ןוא טלעיּפש ,ךיז טצעז ,ָאנַאיּפ םוצ וצ טהעג ,טרעטסייגעב ףיוא ךיז טבייה)

 (: טגניז

 ,בייוו ךילהע ןיימ וטזיב ,ינעפ ,ךַא ,

 ; ןעדיינעב וצ וטזיב ןאד

 ,ביירטרעפ-טייצ רעטיול ןיא וטסבעל ןַאד

 *..! ןעדיירפ דנוא רושזעלּפ רעטיול ןיא

 טָאה רעדורב ןיימ : (עכילהערפ ַא ,ןיירַא רעדעיװ טמוק) ַאקשמינעפ

 ,ןעגנולקעג סע

 ףיוא ךיז טבייה) ? ַאד טזיא רעיַאל רעד ,רעדורב רהיא : רָאסעּפָארּפ

 טקעּפסער ןייק טָאה רע ...םהיא ףיוא עזייב ןיב ךיא ,יז.ןעסיוו (טרָא ןייז ןופ

 | ...רעלטסניק ןערהַאוו םעד ריפ

 ,קיזומ ןייק טינ טהעטשרעפ רע : אקשטינעפ

 קיזמ עטלָאז רע ןעוו !קילגנוא סָאד ְךֶאד טזיא סָאד : רָאסעּפָארּפ

 ןעיירש טכינ ךיוא עטלָאװ דנוא טריטקעּפסער ךימ רע טלָאװ ןַאד ,ןהעטשרעפ

 עכיוה יד ףיוא רעמיא טכירּפש רע ? יז ןעסיוו ...טכירּפש רע ןעוו ,ָאז

 רעהעג רעשילַאקיזומ ןיימ טנַארטרעּפ סָאװָאז ...יז ןעסיוו ,יס ן'פיוא ,רענעט

 ,ָאמיסינַאיּפ ןעמ זומ ןעכערּפש ...ןעכערּפש ם'ניא טכינ רעבא ,ןעגניז ם'ניא
 "אד , ן'פיוא ,ןעכערּפש ןעמ זומ "ָאד , ן'פיוא יז ןעסיוו ; גיהור ,ליטש ,ךייוו

 יד ! טָאג רעבעיל ןייס ,ְךַא "ער , םעד ףיוא טכינ רַאגָאז ,רעכעה טכינ ןוא

 ! ןעטָאנ ףיוא ןעכערּפש וצ ןעגנאפנָא ןעזומ ןעשנעמ

 ןיא ךייא טימ ןיב ךיא :(לעכיימש ןעשימלעש ַא טימ) אקשטינעפ

 ןעדער טפרַאדעג ןעבָאה ןעשנעמ יד : רָאסעּפָארּפ ,ןעדנַאטשרעפנייא ןעצנַאג

 .ןעטָאנ ףיוא טפרַאדעג ךיוא ייז ןעבָאה וליפא ןעבעיל ןוא ,ןעטָאנ ףיוא

 ! ניטכיר ץנַאג ,ןייליירפ ,גיטכיר ץנַאג :(ךיז טכַאלוצ) רָאסעּפָארּפ
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 גנולצולּפ) ! ןעטנָאנ ןעבעיז עלא ףיוא ,ןעבעיל ןעשנעמ יד ןעטלָאז ןעטָאנ ףיוא

 טסוה ןוא ךילּפ םעד ךיז טעלג ,טגערעגפיוא ןָא יז טסוק ,ןעגייווש רע טביילב

 (.רעדעיוװ טנייווש) ! ינעמ ןייליירפ (?יטש רע טכַאמ ןַאד .בִא ךיז

 ,גידנעקרעמעב ,טרעדנואוורעפ םהיא ףיוא טקוק) ? סאוו : אקשטינעפ

 (.זיא רע טגערעגפיוא יו

 ..ךיא ..ךיא ,ינעפ ןייליירפ .:(טגערעגפיוא רהעמ) רָאסעפַארּפ

 ,גנוקעדטנע עגיטכיוו ןייא עטכַאמ

 ןיא !?סָאװ ןיא ?טכַאמעג רהיא טָאה גנוקעדטנע ןַא : אקשטינעפ

 ? קיזומ

 עטסואוו ךיא ,יז ןעסיוו ,אי ,ןעגאז עטלָאװ ךיא ! ןיינ ,ךא : רָאסעּפָארּפ

 | ,.,טבינ טסבלעז

 ? טסואוועג טינ רחיא טָאה סָאװ : אקשטינעפ

 ,ךַא :(ּפָאק ן'םיוא ךילּפ םעד ןָאהטעג טעלג ַא זעוורעג) רָאסעּפָארּפ

 עבעיל ךיא סָאד ,עטכַאד ךיא ! ןיב ךיא ּפָאקמוד ַא ראפ סאוו ,ינעפ ןייליירפ

 רַאװ סָאד ,טָאג רעבעיל ןיימ וד ,ךא ,רעבא ...סנעכדעמ ערעדנא ייווצ יד

 טביילב יז) ! ינעפ ןייליירפ ,ןיילא יז ,יז רונ עבעיל ךיא ! ! םוחטרריא ןייא

 -ולגרעפ ַא טימ ,עטשימוצ ַא ,םהיא ףיוא ןעגיוא עטצָאלנענסיױא טימ ןהעטש

 טצעי ךיא עבאה ננוקעדטנע עכילקילג עזעיד (ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ןעטרעוו

 ַאד !סעלַא ןיימ דניז יז .יננעפ ןייליירפ ,ןיטעג ןיימ דניז יז !טכַאמענ

 סעניימ עסָארג יד .טסַאפרעפ יז ריפ טכידעג סעלַאסָאלָאק ןייא ךיא עבַאה

 ןערעה ...!לַאמ יז ןערעה ..ןעגנוזעגניירַא םהיא ןיא ךיא עבַאה סנעצרעה

 טצעז ,ָאנַאיּפ םוצ וצ טפיול ,רעפטנע רהיא ףיוא טינ טרַאװ רע) ...! לַאמ יז

 : (לוק ןעגידרעטיצ ַא טימ טגניז ןוא טלעיּפש ,ךיז

 ,בייוו ךילהע ןיימ וטזיב ינעפ ,ךַא

 ,..ןעדיינעב וצ וטזיב ןַאד

 ןוא שטיווק ַא טוהט ,גנושַאררעביא ןופ ךיז וצ ןעמוקעג ,אקשטינעפ)

 יו טרעה ןעמ .סקניל ריהט רעד ןיא רעטכעלעג ןעכיוה א טימ סורַא טפיול

 ,רעליטש טָא ,ןעגנוכערברעטנוא םימ רעמיצ ןעטייווצ םעד ןיא טכַאֿל יז

 וצ טרעהעגפיוא ןעצנַאנ ןיא טרָאד ,ךיז טכַאד ,יז טָאה טָא ...רעכעה טָא

 ךיוה רהיא טרָאד ןופ ןעכליה וצ ןָא רעדעיוו יז טכייה לָאמַא טימ ןוא ,ןעכַאֿפ

 (,טלעציקעג טרָאד יז טלָאװ רעצימיא יו יוזא ,טלַאהבָא ןַא ןהֶא ןוא רעטכעלעג
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 ,טינ טקרעמעב ,ןעגניז ןוא ןעלעיּפש ןייז טימ ןעסירעגניה) רָאסעּפַארּפ

 ן'טימ טלעסיירט ,רעּפרעק ן'טימ םורַא ךיז טפרַאװ ,ןעפָאלעגסױרַא זיא יז זַא

 -עטסייגעב טימ טגניז ןוא ָאנַאיּפ רעד רעביא דנעה עדייב טימ טײברַא ,ּפָאק

 דנוא רושזעלּפ רעטיול ןיא ,ביירטרעפ-טייצ רעטיול ןיא וטסבעל ןַאד , : (גנור

 סָאד בא רע טקַאה ,ָאטינ זיא יז זַא ,טחעזרעד ,םורַא ךיז טקוק) "! ןעדיירפ

 !? סנעצרעה סעניימ עבעיל יד ,ןעד יז טזיא ָאו (ןעגניז ןוא ןעלעיּפש

 ן'םיוא ?ָאז ןעד יז טכַאל סָאװ (רעמיצ ןעטייווצ ןופ ןעכַאל רהיא טרעהרעד)

 ! יז טכַאל "יס,

 ַא זיא רע ,ןיירַא טמוק רעיִאל רעד ,רעדורב ס'אקשטינעפ) םירָאמ

 ךילנהע קרַאטש ,ןעגיוא ענידעכַאל ,עגולק טימ ,ןַאמרעגנוי רעקנַאלש ,רעביוה

 .(ן'אקשטינעפ וצ

 סע עכלעוו ןופ ,ןעגיוא טימ רָאסעּפָארּפ םעד ףיוא גידנעקוק) סירָאמ

 ,םיטש-טסורב רעכיוה ַא טימ םהיא וצ ךיז טעדנעוו ,רעטנעלעג ַא טצירּפש

 ! רָאסעפַארּפ ,ָאללעה : (ןעוועג ביוט טלָאוװ רָאסעּפָארּפ רעד יוו יוזא גידנעיירש

 ,וָאנ וי ,ערהע עטסערג יד רַאפ סע טלַאה יז ,יננעפ טקישעג ךייא וצ טָאה ךימ

 .טבעילרעפ רהיא ןיא ךיז טָאה ,טייז רהיא יו ,ינעשז אזַא סָאװ

 ? אי :(תולעּפתה טימ) רָאסעפָארּפ

 טימ זַא ,רָאסעּפָארּפ ררעה ,רעבא טנָאז יז !אי ,סיוועג : םירָאמ

 עדַארג ,רעדמעה ןופ טנַאקירבַאפ א ,ןעטייווצ ַא ןעהטַארייה יז זומ ןרעיודעב

 ןיא ךייא ייב זַא ,טסייוו יז ?ייו .ןָאהטענ סע טָאה ענידנַאלב רעייא יו

 .עטירד ןייק ןייז טינ יז ל?יוו ייווצ ואוו ןוא ייווצ ָאד ןיוש ןענייז ןעצרַאה

 רעדמעה ןופ טנַאקירבַאפ םעד ,ןתח רהיא יז טבעיל ,יז טגָאז ,רעדעיוװ ןוא

 .ןעבעילברעפ טינ עטָאנ ןייא ןייק זיא ךייא רַאפ זַא ,ןעטָאנ ןעבעיז ףיוא

 ,לוטש םוצ וצ טהעג) !ַאז ,ךא :(טשימוצ ןוא ליטש) רָאסעפַארּפ

 רעד טימ ןוא דנַאה ןייא טימ םהיא טמהענ ,טוהרעדניליצ ןייז טנעיל סע ואוו

 | .(ךילּפ םעד ךיז רע טבייר רעמייווצ

 רהעמ ןוא ,קיזומ יד זיא ,רָאסעּפָארּפ ררעה ,םעד ןיא גידלוש ןוא : סירָאמ

 ,ןהעצרעפ טַאהעג ןעטָאנ ןעבעיז טאטשנא טלָאװ ,קיזומ יד ,יז ןעוו .רענייק

 ,..טבעילעג ךייא ןעטָאנ ןעבעיז ערעדנַא יד טימ ינעפ טלָאװ

 םעד ןָא טוהט) !טוג ןָאש !טוג ןָאש : (טלעמרומ) רָאסעּפָארּפ-

 (.טוהרעדניליצ
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 יצא יי

 ןעהימעב טינ רהעמ ךיז טלָאז רהיא ,ךייא יז טעב םעד רעסיוא : סירָאמ

 ,ינעשז רעשילַאקיזומ ןייק טינ ,לרעק רעדנוזענַא ,ןתח רהיא ?ייוו ..,וצרהעַא

 ינעשז אזַא ןוא ,ןעטָאנ ןחָא --- טכוזרעפייא ןופ ןענע'נרה'רעד ךייא ךָאנ ןעק

 ! דאש עסיורג ַא זיא ,ןהענ ןערָאלרעפ לָאז

 ,ְךַא :(טלעמרומ ןוא סױרַא טהעג ,ּפָאק םעד בָארא טזָאל)רָאסעּפַארּפ

 ! טָאג רעבעיל ןיימ וד ,ךא ! טָאנ רעבעיל ןיימ וד

 ,1904 ,ועבמעטּפעס



 גנוי ןוא םלא
 יא

 יראפ ַא ןענייז זיוה-טנעמענעט רעכיוה ַא ןופ רָאדירָאק ןעלָאמש ַא ןיא

 ןעגנאגעג ןיא טשרעוצ .ןערעדנַא ן'כָאנ רענייא ןעשנעמ יירד ןיירַא טכַאנ

 ןעגנַאגעג זיא רע .,סקַאלפ יו ,דרָאב רעסייוו ַא טימ ,דיא רעטלַא ,רעטלַא ןַא

 ןעקור םעד ,ןעניובעגנייא ּפָאק ןעסייוו םעד ,לעקעטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא

 יד ,?עמעק ַא ייב יוװ ,לעטנַאמ ןעגנַאל ,ןעמערַאװ א רעטנוא טרעקיוהעגננייא

 טקוקעג ןעבָאה ןוא טיור ןעזעוועג ןענייז ןעמערב עסייוו יד רעטנוא ןעגיוא

 ןופ ענעדיא עקיד .ַא ןעגנַאגעג ןיא םהיא רעטניה ,,,טבעלעגבָא ,דעימ

 לעברעק עשביה ַא ןעטלאהעג יז טָאה םערָא ןייא ףיוא ,רעטלע ןעלעטימ

 םערָא ןעטייווצ ן'פיוא ,ךעלקעז ענערעיּפַאּפ ןיא ןעכַאז-זייּפש טיט טקַאּפעגנָא

 רעביא ןעביוא ןופ .,ןעוויוא ן'רַאפ ץלָאה ךעלטניב רעיפ ןעטלַאהעג יז טָאה

 עשימייה ,עמערַאװ ןוא עטיירב ,עגנַאל ַא ןעגָארטעג יז טָאה סעציילּפ יד

 ...זנַאנ ַא יװ ,טעּפָאסעג ,טציוושעג טָאה ,רעווש ןעגנַאגעג זיא יז .עליישטַאפ

 ,בצק רעשידיא ַא ,ןַאמרעגנוי ַא טליײַאעג ךיז טָאה יורפ רעד רעטניה

 ,עכילהערפ טימ ,םינּפ גישיילפ ,טיור ,טיירב ַא טימ ,רעדנוזעג ,רעכיוה ַא

 טָאה ,ךוטראפ ןעסייוו ַא ןיא ןהָאטעגנָא ןעוועג זיא רע .ןעגיוא עגידעבעק

 טימ רעיּפַאּפ א דנַאה רעכילטיור ,רעטבערגרעפ ,רעטכער ןייז ןיא ןעטלַאהעג

 ...סייווש ןופ טצנאלגעג םהיא ייב טָאה םינּפ רעד .שיילפ

 ,סרענערב-זעג ןופ ןעטכיולעב ןעוועג זיא רָאדירָאק רעד

 םעד וצ יורפ עקיד יד טעּפָאסעגפױרַא גירעזייה טָאה --- ,עקרעטעפ ---

 ,..ןַאמנעגנוי םעד ןהענכרוד טזָאל --- ןעקניטלַא

 סופ עקניל ןייז טלעטשעגפיורַא טייצ רעזעיד ןיא טָאה רעקניטלַא רעד

 רהעק ַא עילָאװַאּפ טָאה רע ; קָאטש ןעטשרע ןופ לעּפערט רעטשרע רעד ףיוא

 ן םיוא ,רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא זייב ,יורפ רעקיד רעד וצ ּפָאק םעד ןָאהטעג
 ףיוא ןעהעג ןעמונעג רע טָאה ,טרָאװ ןייק גידנרעפטנע טינ ,ןוא בצק ןעגנוי



 208 ןירבָאק ןָאעל

 ..לעקעטש ןייז טימ גידנעּפַאלקוצ ,רעלענש סָאװטע ךיז טכַאד ,ּפערט יד

 ...בצק ןעגנוי ן'רעטניח ענעדיא עקיד יד ןוא םהיא ךָאנ בצק רעגנוי רעד

 סָאט-ּפַאט עגידעכליה ראָאּפ ַא ךָאנ ,ּפערט יד רעביא טירט ראָאּפ ַא ךָאנ

 ם'נופ רָאדירָאק ןיא טּפאכעגניירַא ךיז טָאה רעטלַא רעד -- ?עקעטש ם'נופ

 רעד ךיז ליוװ ,ןעגָאירעבירַא םחיא ליוװ בצק רעגנוי רעד ..,קָאטש ןעטשרע

 טָאה סנעטשרע .,קָאטש ןעטייווצ םוצ ּפערט יד ףיוא ןעּפַאכפױרַא רעטשרע

 ךיז ןעּפעלשוצכָאנ טינ דלודעג ןייק רע טָאה סנעטייווצ ןוא טינ טייצ ןייק רע

 רע .,טינ םהיא טזָאל רעקניטלַא רעד רעבא ...ןעקניטלַא םעד רעטניהַא

 ,ךיז טגָאי ,רעהירפ טפיופ רע רעבא ,םעהטָא םעד םיוק בא טּפַאכ ,טעּפָאס

 ,בצק ןעגנוי םעד געװ םעד עציײלּפ רעטמירקעגסיוא ןייז טימ טלעטשרעפ

 סופ יד רעטשרע רעד רעדעיו טלעטש ,?לעקעטש ןייז טימ רעקרַאטש טּפאלק

 טימ ףױרַא ,ףיורַא ךיז טעּפַארד ןוא קָאטש ןעטייווצ םוצ ּפערט יד ףיוא

 אשמ ערעווש טימ ןענָאװ ַא טפעלש סָאװ דרעפ ַא יװ טַארוקַא ,טעּפמיא

 ,..שטייב ַא ןופ ןעבעירטעגרעטנוא ,גרַאב רעכיוה ַא ףיורא

 ,מערט עטצעל יד ףיוא סופ ןייז ןיוש טלעטש רעטלַא רעד ...ּפַאט ,ּפַאט

 טעּפָאס ענעדיא עקיד יד ;קָאטש ןעטייווצ םעד ןיוש רע טכייררע דלַאב

 ,גיהטומטוג טלעכיימש בצק רענני רעד ;ןעטלא ן'םיוא טעשטרוב ןוא

 סנעטְלַא םעד ןופ עכַאזרוא עניטכיר יד ןהעטשרעפ טלָאװ רע יו ,טַארוקַא

 ןייז טינ טנעקרענַא ,רעטלַא רעד ,רע זַא :םהיא רַאפ רעהירפ שינענָאי

 ..םייקדנוזעג ןוא דנעגוי סנעטייווצ םעד טינ ןוא רעטלע ענענייא

 ןעטייווצ ן'פיוא ?לָאה ןיא ףױרַא רעטשרע רעד רעדעיוו זיא רעטלַא רעד

 רעבא .םהיא ןענָאירעבירַא טלָאװעג רעדעיוו טָאה בצק רעננוי רעד .,קָאטש

 -סיוא ןייז טימ טָאה ,ןָאהטעג גָאי ַא רעדעיו ַאֹד ךיז טָאה רעטלַא רעד

 -קעוַא טָאהעג ןיוש טָאה ןוא געוװו םעד טלעטשרעפ ןעקור ןעטצראטשעג

 םהיא טָאה םיצולּפ ,וצ קָאטש ןעטירד םוצ ּפערט יד ףיוא סופ א טלעטשענ

 ףךיז טָאה ,ץכערק א טימ ,רעווש טסוחוצ ךיז טָאה רע ,ןעקיטש ןעמונעג

 םעד ןעפרָאװעג טָאה ,לעקעטש ןָא ןעניובנעלע ןעטכער ן'טימ טרַאּפשעגנָא

 ...טסוהעג ןוא טסוהעג טָאה ןוא בָארַא ןוא ףױרַא ּפָאק

 ענעדיא עקיד יד .ןעפַאלעגכרוד םהיא ייברַאפ זיא בצק רעגנוי רעד

 ענייז טימ ןעטניח ןופ ןָאהטענ קוק א ייז ףיוא טָאה רעטלַא רעד .םהיא ךָאנ

 ...ןערערט ןעמונעג ןעבָאה עכלעוו ,ןעניוא ענעשַאלענסיוא ,עטיור
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 יװ --- גָאטהעװ טימ טכַארטעג רע טָאה -- ,ןענייז ייז דנוזעג יו;

 ",..! דנוזעג

 םעד טנעגעגעב רע טָאה ,קירוצ ןעפָאלעג זיא בצק רעגנוי רעד ןעוו ןוא

 טרַאּפשעגנָא ,וצ קָאטש ןעטירד םוצ ּפערט יד ףיוא ךיז גידנעּפעלש ,ןעטְלַא

 רהעמ ךיז טָאה ,טליײַאעג טינ רחעמ ךיז טָאה רעטלא רעד .ןעקעטש ןייז ףיוא

 ,רעווש טעּפָאסַענ טָאה ןוא טּפעלשעג סָאװ םיוק ךיז טָאה רע ;טגָאיעג טינ

 ןופ ?היפעג ַא ..,טּפַאלקעג רעליטש ןוא רעמַאזגנַאל ךיוא טָאה ?עקעטש !ייז

 טסורב רעדנוזעג רעד ןיא טקעװרע ךיז טָאה ןעקיטלַא םעד ףיוא תונמחר

 .בצק ןעגנוי םעד ןופ

 םהיא -- ןעטְלַא םעד ןענעוו ןָאהטעג טכַארט ַא רע טָאה -- ךאבענ,

 ",,,בָארַא םהיא טּפעלש סע ןעוו ,ףױרַא ןעפיול ךיז טליוו

 1904 ,רעבמעטּפעס



 םישלש טנעכער ןעמ יוזא יו

 טלעיּפשעג ךיז טָאה ןוז רעדנעהעגרַאפ רעד ןופ ?הַארטש רענעדלָאג ַא

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעהענ-ןעדמעה םעד עציא ןמײז ייב זָאנ ץיּפש ן'פיוו

 .ענעדיא ןייז ןופ רבק ןעשירפ םעד רעביו

 יז ןעמ טָאה עדנוטש עבלַאה א טייז ןוא ןעברָאטשעג יז זיא ןעטבענ

 ...ןעוועג רבקז

 ןמלז טרערעגנייא רעדירב-ןייארעפ ןוא טײלסדנַאֿל יד ןעבָאה טסיזמוא

 לַאפ ןייק רַאפ ךיז טָאה רעכילקילגנוא רעד ; םייהַא ןחענ לָאז רע (ןעציו

 רענעברָאטשרעּפ רעד רַאפ טלָאװעג ךיז טָאה םהיא ; ןעדערנייא טזָאלעג טי

 --- .ץרַאה טרעטיברעפ ןייז ?עסיבַא ךָאנ ןעדערסיוו

 טָאה ןוא טסורב ן'פיוא ּפָאק םענעזָאלעגבָארא ןַא טימ ןענַאטשעג זיא רע

 רעטנוא ,דרע עלעגרעב שירפ םעד ףיוא ןעניוא ערַאטש טימ טקוקעג גירעיורנ

 .עלערעּפ ןייז ןעבָארגעב ןענעלעג זיא סע ןעכלעו

 ,יורפ ןייז עקַאט טגעיל ןעטנוא זַא ,טביולנעג טינ רָאג םהיא ךיז טָאה סע

 ,טכַאנייב גאטנוז ןעטצעל ךָאנ טָאה עכלעוו ,עלערעּפ ערַאד ,עכיוה עבלעז יי

 -רעפ ױזַא םהיא ,גניטימ-ןייארעפ ןופ טעקסאנשעגנָא ןעמוקעג זיא רע ןעז

 ...ןושל ןעפרַאש רהיא טימ ןעבענ

 ןיוש רימ טסעוו ,טרַאװ ,טרַאו ? טינ ןיוש ריד טלהעפ רחעמ ,רוכש ---

 ...| לֶאּפ ן'םיוא ןעפָאלש טנייה

 רַאפ געט ייווצ ןוחט טרָאטעג טינ עקַאט סע טָאה רע ,ןייז ?חומ יז לָאז

 לָאז יז זַא ,ןעטביר טנעקעג םעד ףיוא רעבָא ךיז טָאה רעוו .,.טדיוט רהיא

 ? ןעסיוו טנעקעג סע טָאה רעוו --- ןוהט ברַאטש ַא ןוא ןעמהענ לָאמ ַא טימ

 ןייטשלעקניפ "רעדורב, ...ןייארעפ ןייז ןיא טנעדיזערּפ רַאפ ?הַאװ זיא ָאד ןוא

 טקנירט ױזַא יו ..."רעדורב , רעגיטכיר רעד ,טנעדיזערּפ רַאפ טלהעוורע זיא

 ... טנעדיזערּפ ַאזַא דובכל סיוא טינ ןעמ

 ערעטיב ַא ,"עיצקעלּפָאּפ , א : טגָאזעג טָאה ןייארעפ ןופ רָאטקָאד רעד
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 ךאלמ רעד יװ ןיא יז ! קנערק אזַא ןעשניוו טינ ןעמ ראט םענייק ,תאלזח

 ןוא תונעט ןהֶא ןעשנעמ ןעגידעבעל ַא וצ ןעמוקעג : ןלצל אנמחר ,תומה

 ,ףונ ןענידניז ןופ ןעזָאלבעגסױרַא זיא המשנ יד ןוא !זָאלב ַא ןוא תונעמ

 ףורב ןוא ,דרע'רד ןיא טנעיל ףוג רעד ןוא ?עמיה םוצ טעה ןעזָאלבענקעװַא

 | ...} תמא ןיד

 בייוו ס'נַאמסעטָאג רעדורב ...טקנערקעג שיתבה-לעב שטאכ יז טלָאװ

 ןעכָאװ ןהעצ ...ןעברָאטשעג זיא יז רעדייא ,רדסכ ןעכָאװ ןהעצ טקנערקעג

 טָאה ..,.ןייארעפ ןייז ןופ טּפַאכעג רע טָאה טיפענעב ךָאוו ַא ראלַאד ףניפ וצ

 ןאד ...ןעטּפעצער ןוא רָאטקָאד ץוח ,שעק ,ענעמוזמ האמ יצח ַא טּפַאכעג רע

 "רעדורכ , א ? ןעד סָאװ ..."סטיפענעב רעדורב ןעטדיוט, עלענער תואמ ייווצ

 ןעמ ףראד רעבָא םעד וצ  טיפענעב ןעגיטכיר ןייז ןעבָאה עקַאט רע לָאז --

 ןוא -- ןעכָאו ןהעצ טקנערקעג עלערעּפ ןייז טלָאװ ,,.! קילג ןעבָאה ךיוא

 ? ַאה ,האמ רעגידעבעל ַא זיב טינ יקַאט סָאװ רַאפ

 ,ןטש5 הֹּפ חתפת לא ,ןעוועג טלָאװ יוװ ; ןעגידניז םינ רָאט שנעמַא רעבָא
 סעּפע ןעק ןעמ --- "עיצקעלּפָאּפ , יד ןָאהטעג םהענ א טנָאװ ןיילַא ךיד זַא
 ...| טבַאמעג טינ טקַארטנָאק ןייק וד טסָאה טָאג טימ ? ןעסיוו

 "סיורא תובשחמ ערעטיב עגיזָאד יד עלַא ךָאנ ךיז טָאה רחערט עסייה ַא

 שירפ םעד ףיוא ןעלאפעגבָארַא זיא ןוא ןעניוא סעציא ןמלז ןופ טלעקייקעג

 ,..עלערעּפ ןייז ןענעלעג זיא סע ןעכלעוו רעטנוא ,דרע עלעגרעב

 * א א

 ,לעג א טימ ,לעדיא רַאד ,ןיילק ַא ,סַאב עקטאמ "רעדורב , רעיירטעג רעד

 רעטלא ןא ףיוא ,ןעציא ןמלז ןופ טייוו טינ ןעסעזעג זיא ,לידרעב טרעטנָאלּפוצ

 | ,ךָאמ טימ ןעסקַאוװעב ןעוועג זיא עכלעוו ,הבצמ

 רעד ,רע זא ,ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ךעלעגיוא ענעפַאלרעפ ענייז ךָאנ

 סע זיא ן'תמא ןיא ןוא ."עקניסיב ַא, טּפַאכעג טָאה "רעדורב רעיירטעג,

 ןעפנארב לעשעלפ ַא םיזוב ןעשיווצ ןעטלַאהעג טָאה רע .ױזַא ןעוועג עקַאט

 םעד ןעמרַאוובָא טנעלפ ,ליומ םוצ ןעגָארטוצ סע רע טנעלפ עלייוו עדעי ןוא

 ןאד ...?וב ,לוב -?וב : ןעלכרָאכ טנעלפ ?עשעלפ סָאד --- רעטניהַא ּפָאק

 ןוא ןעּפיל יד טימ ךיז טעװעקַאמסָאּפ ,ןרעטש ן'טימ ןעשטיינק רע טנעלפ

 ...ןעציא ןמלז "רעדורב , ןייז ףיוא ןעדעירפוצ ןעקוק
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 --- סַאב עקטָאמ טכַארטעג ךיז טָאה --- .בוט םוי זיא לָאמ עלַא טינ,

 ןעמהענ טינ סָאװ רַאפ ,יתית יכיהמ ,ונ ,עט'תינולּפ ןייז טבָארגעב רעדודב ַא

 ,ונ ,סּפאנש ףיוא ראלָאד רֶאּפ ַא טינ טנעדיזערּפ רעדורב רעד ...? עקניסיב ַא

 ?ךָאנ טנייוו עציא ןמלז ןוא ...קיזָאר ןייק טינ זיא המשנ יד ,יתית יכיהמ

 סערָאילַאט טרעדנוה ייווצ ..,! קילג ןייז טינ טהעטשרעפ ,רָאנ רעסיורג ַא ,יוא

 ,יוא ! טנייוו ןוא ,קַאלש אזַא ןופ ,הרצ ַאזַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ ,רע םגעירק

 טנייה ...! טיוט םעד ,רימ יז טכַאמ טיוט םעד ,ןערָאװעג טגָאזעג רעניימ ףיוא

 ...! הרורא ןיימ ןופ ןעּפַאכ ןיוש ?'ךיא ,ןעדנעל יד ןעטרוגנָא טוג ןעמ ףרַאד

 ןוא ?לרענהעצ ןעגידעבעל ַא ןעמונעגסױרַא טלָאװ ךיא ..,טלָאװ יז ןעוו ,יוא

 " ,,רַאה ןיימ ןופ רעדירב ...טקנירט ,ןעצרַאה ןיימ ןופ רעדירב, : טגָאזעג טלָאוװ

 ,ֿפיומ םוצ לעשעלפ סָאד ןענָארטעגוצ רעדעיוו טָאה רע

 -רעדנוה ייוצ !שנעמ רעכילקילג ַא ! יתּפ ...טנייוו עציא ןמלז ןוא

 טעוװו ןוי ַא עלעדיימ א !דיא ַא ןיב ךיא יו ןתח ַא ,ָאטינ רעדניק ןייק ,,,רעט

 סָאד ..רהאי גיצרעפ טלַא טינ ךָאנ ...רעטרעדנוה ייווצ ...ןעמהענ רע

 ! םהיא וצ גָאלק ַא ...ערח רצי ַא ןעגעירק םהיא וצ טעװ ?עדיימ עטסנהעש
 ַא ..לעדיימ סָאוװק ?עקיימ רעדורב ...ךודיש ַא ןעדער ןיילַא םהיא ?'ךיא
 ןעדיא עֶלַא ףיוא ,יוא ...טימ ,טימ ,רנעה טימ ,סעציילּפ טימ ,קַאזָאק ַא דיומ

 עכילטע ןעּפַאכ ?'ךיא !ןערָאװעג טנָאזעג רימ ףיוא ,ןערָאװעג טגָאזעג
 "! ןֿפַאה יד הרורא ןיימ ןעּפָאטשרעּפ ,תונכדש סערַאילָאט

 .ןעציא ןמלז וצ ןעגנַאגעגוצ ןיא ןוא טרָא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא רע ןוא

 --- ֿלעברַא ן'רַאפ םהיא גידנעמהעננָא ,טנַאזעג רע טָאה -- ,םוק --
 טינ טנייח ךָאנ טסָאה וד ? ַאה ,עקנישיב ַא ןעמהענ טסעוו .,.,טייצ ןיֹוׁש ,םוק
 ' ? ַאה ,ןעסענעג

 טשיװעגבָא טָאה ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג ?עקַאש ַא גירעיורט טָאה עציא ןמלז
 טָאה ,טרָאװ ןייק גידנעדייר טינ ןוא לעקער ןייז ןופ עלָאּפ ן'טימ ןעגיוא יד
 ,םלוע תיב ןופ ן'עקטָאמ טימ ןהענ ןעמונעג רע

 ןמלז ,הטוש רע'תמא ןַא עקַאט וטזיב ? ַאה ,עציא ןמלז ,טסנייוו וד ---
 .וטזיב רעכילקילג ַא ...ןעבָאה טינ ?עביארעפ ןייק רימ ףיוא טסלָאז וד ,עציא
 ןעטרַאד זנוא רַאפ ןירעטעב עטוג ַא יז לָאז ,חרורא ןַא ןופ ןערָאװעג רוסּפ
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 ןייק ...ןעגירק רַאפרעד וטסעוו םינמוזמ סערַאילָאט טרעדנוה ייווצ ..,ןייז

 רַאפ טעוו לעדיימ ַא .,.טינ ערה ןיע ןייק ,רוחב ַא יװ ,עדַארג ...ָאטינ רעדניק

 ךיא ןוא עקניסיב ַא םהענ ,ךימ גלָאפ טָא ...ןעמהעננייא הנושמ התימ ַא ריד

 ןייז טימ ,סָאװק ?לעקיימ רעדורב טימ ךודיש א ןעדייר ןיוש ריד לע

 ,..1 ַאה ,ן'עצנאח

 ןעירשעגסיוא עציא ןמלז טָאה --- ? וטסדער סָאװ ,עקטָאמ ,ךא ,ךא --

 -- :ןעגיוא ענעקָארשוצ טימ ן'עקטָאמ נידנעקוקנָא ,לוק ןעגירעזייה ַא טימ

 ? ענושמ וטזיב

 וצ סָאװ טינ ךיא בָאה ! טינ ןעמ ףרַאד ,עציא ןמלז ,טינ וטסליוװ ,ונ ---

 ןוא ,דניירפ רעיירטעג ַא ןיב ךיא זַא ,רעבָא טסייוו וד ,הטוש ַא טימ ןעדייר

 עטעפ ראָאּפ ַא טימ ,ןוי ַא ?עדיימ ַא זיא עצנַאח ,הבוט ןייד רונ ןיימ ךיא

 -סעפ יד יװ ,ץרַאה א טימ ,ןעקוק וצ היחמ ַא טושּפ זיא סע ,סעקלָאּפ עדנוזעג

 ךיז ט'נכדש ןעמ ! ןערָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא ,?עדיימ א ,וחירי ןופ גנוט

 ַא רַאפ ןעבעגסיוא ןעלעוו יז טעװ סָאװק לעקיימ רעבָא ,רהיא וצ עקַאט

 ...ןעלעוו יאדוא רע טעוװ ןכדש רעד זיא רעדורכ ַא ןעוו ןוא ,"רעדורב ,

 ! עקטָאמ ,וטסדער סָאװ ,ךַא --

 ? עציא ןמלז ,אה ,ןעבָאה הנותח ךָאד טזומ ,ונ ---

 עציא ןמלז טָאה -- ! טינ רימ וצ דייר ןוא ,עקטָאמ ,רוכש טזיב וד ---

 ,טגָאזענ דלודעננוא טימ

 *א/ לֹא לֹא

 ןעגָאװ א טרַאװעג ייז ףיוא טָאה ןעטרָאד ; ןעסיורד ןיא סיורַא ןענייז ייז

 ,ןערהָאפעגקעװַא ןענייז ןוא ןעגָאװ ןיא טצעזעג ךיז ןעבָאה ייז .ןייארעפ ןופ

 -יורט טָאה עציא ןמלז .ןעגיוושעג ןוא ןעסעזעג ייז ןענייז טייצ עגנַאל ַא

 -עגניירַא ןעוועג רע זיא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע יוװ ,ןוא ךיז רַאפ טקוקעג גירע

 ןייז ףיוא טגעיוועג ךיז טָאה עקטָאמ .תובשחמ ערעטסניפ ןיא ףעיט ןָאהט

 .ןעגיוא עטכאמענוצ בלַאה טימ סעזעג

 ; ןָאהטעג גערפ ַא עציא ןמלז טָאה גנולצולּפ

 ? ן'עצנַאח וצ לעיפ ךיז ןע'ןכדש ---

 א ,עקטָאמ טרעפטנעעג טָאה -- עװקסָאמ ןיא רכז ןייא טינ טזיב ---

 ןעבָאה ט'ִס -- ; ןעגיױא ע'רוכש ענייז טימ ן'עציא ןִמָלִז ףיוא גידנָאהט קוס
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 ....| ןעטעפ ַאזַא ,שיילפ-סעמיצ ןעטעפ אזא ,ן'עצנַאח טינ ןוא הכמ ַא םעדכָאנ

 .טרעפטנעעג טינ טָאה עציא ןמלז

 * * א

 -ָאה "רעדירב , יד ,טירטס רעטסעה ןיא ןערהָאפעגניײרַא זיא ןעגָאװ רעד

 : ן'עקטָאמ וצ טעדנעוועג ךיז טָאה עציא ןמלז .ןעדיישוצ טפרַאדעג ךיז ןעב

 ,רעבָא םהיא נָאז טינ ,סַאװק לעקיימ רעדורב ֹוצ ןיירַא עקַאט העג ---

 ,..רעדורב ַא רַאפ סעּפע ןהעש טינ ,טסחעטשרעפ .,.טקישעג ריד בָאה ךיא זַא

 ,וטסקנעד יװ .,.קנַאב ןיא רעטרעדנוה ראָאּפ ַא בָאה ךיא זַא ,ךָאנ םהיא גָאז

 ,,..| ? הרובק רעד ןופ יצ ,טיוט ןופ יצ : םישלש ןעמ טנעכער יו --- עקטָאמ

 ,1898 ,ראונאו



 םוקילבוּפ ןייז ןעק רע

 ףיוא ןולַאס-רעיב ַא ןעטלַאהעג לָאמַא רע טָאה ,ןעטנַאקעב ַא בָאה ךיא

 ןוא ,סרעמָאטסָאק עשירייא ענייז ייב "סָאב , ןעסייהעג טָאה ןוא ירעיוב רעד

 ןַאד .טקירטסיד םענעי ןופ רעדיל דינַאמַאט םעד ייב --- טָאלבנייװ רעטסימ

 ,ךוטרַאפ ןעסייוו ַא ןיא ןולַאס-רעיב ןייז ןיא ןהעז טנעקעג םהיא ןעמ טָאה

 . עגירָאה ,עקרַאטש ,עטיור ,עקיד ענייז רעביא ?עברַא עטרעשאקרעפ-ךיוה טימ

 ןעטיור ַא.טימ ,טוה ַא ןהֶא ראָאה עטלעטַאּפוצ עצרַאוװש עטכייפ טימ ,סמערָא

 עשירייא ענייז טימ גידנעקנירט ,זָאנ ערעטיור א ךָאנ ןוא ןעקַאב עטיור ,ןעקַאנ

 יז עכלעוו טימ ,"יקסיהוו, ןוא רעיּב ןייז ןוא ייז גידנעביול ןוא סרעמָאטסָאק

 ךיז ןעבָאה סרעמָאטסָאק עשירייא ענייז ...ןייז דבכמ טפָא ץנַאג םהיא ןעגעלפ

 ןעבָאה ,סנעטשרע ,לייוו ,ץרא-ךרד ןעפיורג רהעז טימ םהיא וצ ןעטלַאהרעפ

 ,רעיב יא טקנירט ןוא טקנירט : "ןעקסָאנשניירטא, ןענעק ןייז טרעדנואוועב ייז

 ןעבָאה ,סנעטייווצ ! רוכש טינ םהיא ייב זיא זָאנ יד יו רהעמ ןוא יקסיהוז יא

 ,ןוא ,ךיז ןעלדיז ןעניצנוק ןייז רַאפ ,ןושל ןייז רַאפ טרעדנואוועב םהיא ייז

 ןייק ןעוועג טינ רָאנ ןענייז סָאװ ,ךיוא .םידי ענייז רַאפ עקַאט ,סנעטירד

 | .עשידיא

 ןולַאס-רעיב א טימ ןעמאזוצ ?לָאה-קיזומ ןעשידיא ַא רע טלַאה טציא

 ַא ,ּפָאק ןעטמַאקרעפ טאלג ן'פיוא טוה-רעדניליצ ַא טנָארט ..,ןעדיא רַאפ

 ןעגארק ןעגידנעהעטש ןעכיוה ַא ,טסורב רעד ףיוא דמעה טסערּפעג סייוו

 -לעטימ םעד ףיוא גניר ןעטנַאילירב ַא ,עדרָאמ רעקרַאטש ,רעקיד רעד רעטנוא

 ערדוּפ ,טעלישז ןעסייוו םעד ףיוא טייק ענעדלָאג ערעווש ַא ,רעגניפ ןעטס

 תוניבמ ,רעיוא ןעקניל ןייז ןיא --- קיזומ ףיוא תוניבמ ,זָאנ רעטיור ןייז ףיוא

 ןוא גנוצ ץיּפש ן'םיוא --- ,שישטייד, ,גיוא רעקניל ןייז ןיא --- "ןעטקע , ףיוא

 םעד ,ניוא עטכער יד ...רענהייצ יד ןעשיווצ -- "ךרבש ימ, ןעשירייא ןַא

 רַאפ טיירגעגנָא רע טלַאה סָאד -- לדנעה עדייב ענייז ןוא רעיוא ןעטכער

 ,... עסַאק , רעד רַאפ ןוא רעמָאטסָאק ענייז
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 רעטסימ וליפַא טינ ,"סָאב, םתס טינ טציא ךיז רע טפור ןעפור ןוא

 ....רָאיט---קערד , רעטסימ רונ ,טאלבנייוװ

 : השעמ אזַא לָאמַא טפערט ,רוציקה

 "קעריד ןעגיזָאד םעד טָא ךיא ןעגעגעב ,טירטס דנערג רעביא העג ךיא

 ! ָאללעה : בא ךימ רע טלעטש ,רָאט

 ! ָאללעה ---

 ?ןענהיא ןַאב סע טייַאג יו ---

 ! ןיימ ,הֶא ---

 ...1 ללָאה-קיזומ ןיימ ןיא ייז ןערַאװ ---

 ,..רעדייל ---

 -קיזומ ןיימ ןעכוזעב לָאמַא ןעלָאז ייז ,ןעלעוו עטכעמ ךיא .עדאש ---

 ,טהעטשרעפ ,עטפערק ,,,ללָאה-קיזומ ןיימ ןעבוזעב עטייל עטסנהעש יד ,.,ללָאה

 ,..רעלטסניק ערהַאוו ,ךימ רהיא

 .ךיא רעפטנע --- טינ לעפייווצ ךיא ---

 ןייז ףיוא ענימ עגיד'הרצ ַא טימ רעדעיוװ רע טכַאמ --- טסייוו רחיא ---

 -קערד , ַא ןערָאװעג ןיב ךיא טניז --- זָאנ רעטרעדוּפעג רעד טימ םינּפ טיור

 .שינעהערדּפָאק ןוא תורצ רונ ךיא בָאה "רָאיט

 ? רחעמ רעד זיא סָאװ ---

 ַא ,רעלדעפ ַא ןעוועג זיא רע ...ףתוש ןיימ ,רענטרַאּפ ןיימ טָא ---

 ריפ רימ ןעפרַאד ...טסנוק רעטכע ןופ "עעדיא , ןייק טָאה רע .םח רעבָארג

 רע טָאה ,ונ ...ףימ רחיא טהעטשרעפ ,ענייא אזא ,ןירעצנעט עטוג ַא זיוה סָאד

 ...זיא רע ,לעפייט םוצ ? ןענעק זומ ןירעצנעט עגיטכיר ַא סָאװ עעדיא ןַא ןעד

 רעשידנעלריא רעגיצנוק ַא ?יומ ןופ סױרַא םהיא ייב ךיז טלעקייק ָאד ןוא

 : רימ רַאפ ךיז טגידלושטנע ןוא דלַאב רעבָא ךיז טּפַאכרעפ ,"ךרבש ימ,

 ןעק ,רומח ַא ,רלָאי א ףתוש ַא טָאה ןעמ ןעוו ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ---

 ךיא העג .ןירעצנעט ַא טכוזעג ןעבָאה רימ ! טידנַאב ַאזַא ! ןעצַאלּפ לאג יד

 גָאז ךיא ...לעדיימ ַא טרָאד טצנַאט .זױה-?יװעדָאװ ַא ןיא ךָאו עטצעל יד

 עקנידנַאלב א ,ענהעש ַא ...ןהעזעג טינ סנױזַא סָאװטע ךָאנ בָאה ךיא ,ךייא

 -רעפ ,סימ ןוא דנעה טימ .,.טימ ...ךימ רהיא טהעטשרעפ ,םירבא טימ ...טימ

 -נַארַא ...ןעקוק וצ סָאװ ףיוא ,ןהעז וצ סָאװ ָאד זיא סע ...ףימ רהיא טהעטש

 רהיא טהעטשרעפ ,זיא יז זַא ךייא גָאז ךיא ...זיוה ןיימ רַאפ יז ךיא רישז



 סעשימָאק-יגַארט ןוא טעשימָאט 882 =

 ...ןעדוי עלַא ןעכַאמ עגושמ טעוװ יז ...זיוה ןיימ רַאפ קילג ַא ,רצוא ןַא ,ךימ

 םויטסָאק רהיא ןיא סױרַא טערט יז זַא ..,! עט'רוחב ַא ןעקוקנָא טלָאװ רהיא

 טימ ןעצנוק ןעזייוו וצ ןָא טביוה ןוא םוקילבוּפ סָאד רַאפ רילָאק-בייל ןופ

 ייב ,עיסקעלּפָאּפַא יד םלוע רעד טגירק ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,סיפ ערהיא

 -ַאליפ ןיא ןעוועג עלייוורעד ,רענטרַאּפ ןיימ ,דלֶאי רעד זיא ?ונ ...! טָאג

 טָאה ןוא ןירעצנעט רעדנַאנַא לָאה-קיזומ ַא ןיא ןהעזעג טרָאד טָאה ,איפלעד

 ...עדנָאלב ַא ךיוא ...ןעמוקעג יז זיא טנייה ,..טכַאמענבָא ךיוא רהיא טימ

 ןענעג ...ץַאק ענעכָארקעגסױא ןַא ,ערעגָאמ ַא ,עקניניילק א ? ןעווראוו רעבָא
 ,לעיפ ױזַא טגעוו רעניימ ןופ סופ ןייא ..,.טשינ רָאג א ,יופט ַא יז זיא רעניימ

 ...ךימ רהיא טהעטשרעפ ,ןעצנַאנ ןיא יז יו

 ? ןעטלַאה רהיא טעוו ייווצ יד ןופ עכלעוו ,ונ ---

 רַאפ טינ טלהָאצעב םוקילבוּפ רעזנוא ,ןעטלאה טינ רימ ןעלעוו עדייב ---

 -רעפ טימ רע טכַאמ --- גונעג ךיוא םהיא זיא ענייא ,סנירעצנעט ייווצ ןייק

 עניילק ןייז זַא ,דלָאי ןיימ רעבָא טגָאז ,עסיורג יד ?יוו ךיא --- ?וק ןיא גנוטכא

 -ענבָא ךיוא ךָאד עניילק רעד טימ ןעמ טָאה רעדעיװ ....לעווייט ַא רָאנ זיא

 רעד טימ טדערעגבָא רימ ןעבָאה ...ןעגָאלקרעפ זנוא ךָאד יז ןעק ,טכַאמ

 ןעדייב ייז רימ ןעלעוו טכַאנ ייב טנייה זַא ,רעסיורג רעד טימ ןוא רעניילק

 םייב ןעמהענסיוא רהעמ טעוװ סע ייז ןופ רעוו ןוא עבָארּפ ףיוא ןעלעטש

 ...ךימ רהיא טהעטשרעפ ,ןעביילב זנוא ייב לָאז ענעי ,םוקילבוּפ

 ַא םהיא ףיוא טוהט ,ענעשעק ןופ רענייז םענעדלָאג ַא סױרַא טמהענ רע

 ןוא דנַאה יד רימ טגנַאלרעד "!טעּפש יו ,םוזישזד , : סיורא טזָאל ,קוק

 | ; שטייד ףיוא רעדעיוו טכַאמ

 ..! ןעבַאה דנעגינעגרעפ רעכיז ןעדרעוו ייז ,עטייה ייז ןעמַאק ---

 ןוא "רעסיורג , רעד ןעשיווצ טיירטש םעד ןיא ךיז ריסערעטניארעפ ךיא

 ...ןעמוק םיוועג לעוו ךיא זַא ,וצ םהיא גָאז ןוא "רעניילק , רעד

 א + * 

 / גנַאגניײרַא םייב ןעסיורד ןיא .ללָאהיקיזומ ןייז וצ ךיא הענ סדנעבא

 דליש רעד .ןעבַאטשכוב עשידיא עטיור ,עסיורג טימ דליש רעסיורג ַא טהעטש

 ןץטימ טַאלבנייװ רעטסימ ןופ רעדליב יד טימ ןעטייז עדייב ןופ טצוּפעב זיא
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 ַא םימ ךיוא ,ןייטשהטָאר רעטסימ ,רענטרַאּפ ןייז ןופ ןוא טוה-רעדניליצ

 עסיורג ַא טהעטש ןערָאטקעריד יד ןופ ןעטייז עדייב ןופ .,.טוה-רעדניליצ

 ףיוא ןָא טזייוו סָאװ ,דנַאה רעצראווש רעטלָאמעגסיױא ןא טימ "ַארטסקע;,

 ."ַארטסקע, רעניזָאד רעז

 : ןעזעל וצ ןָא ךיא ביוה

 בָאקיישזד רָאיטקערד רעטנַאקעב טְלַא רעייא ךיא ,םוקילבוּפ סעטרעוו ,

 .-הטָאר קיזייא רָאיטקערד רעטכעילעג ,רעטנַאקעב רעייא ךיא ןוא טָאלבנייוװ

 סעטרעוו .ייז ןעריזומַא וצ עהימ עטסערג יד ןעבענעגנ רעמיא ךיז ןעבָאה ,ןייטש

 םענייא ָאז ריפ רימ ןעבָאה רַאלָאד דנעזיוט גיצכַא ןוא ףניפ ,םוקילבוּפ

 ,סנירעגניז ןוא רעגניז עטסנהעש יד .ןעטסָאק ךיז טזָאלעגנ קעווצ ןעלעבָאנ

 ןיא ךיז ןעדניפ טלעוו ןעצנאנ רעד ענינעק רַאפ ןעבָאה ןעגנוזעג סָאװ ,עכלָאז

 סָאװ עכלָאז ,ןערָאיטקַא עטמהירעב-טלעוו ,לעּפמעט טסנוק םענהעש רעזנוא

 ײַאבָארקַא עטסעב יד .,.טלעוו רעד ןענהיב עטסערג יד ףיוא ןעבָאה טלעיּפשעג

 ַארטסקע עסָארג ןייא רימ ןעביג עטייה דנוא .רעלטסניק עטמהירעב יד ,ןעט

 ןעכילרעזייק ןעשיסור םעד ןופ סנירעצנעט ייווצ .םוקילבוּפ סעטרעוו ,ךייא ריפ

 ןעד ,ענרָאטַאק רעשיסור רעד ןופ ןעפָאלטנע ןענייז סָאװ ,עכלָאז ,רעטַאעט

 ייז ריפ ַארטסקע דנעבא עטייה ןעדרעוו ,סעקרענָאיצולַאװער ןערַאװ ייז

 ןעגָארקעג ןעילַאדעמ ןעבָאה סנירעצנעט עטמהירעב-טלעוו עדייב יד .ןעצנַאט

 ךָאנ ייז ןעזייר לעּפמעט-טסנוק רעזנוא ןָאפ .ןעצנַאט רעייז רַאפ עגינעק ןופ

 -ולבוּפ סעטרעוו ָאזלא .ןעצנַאט וצ טנעדיזערּפ רעזנוא רַאפ םוא ןָאטגנישַאוװ

 זנוא ייב רהיא טנעק ךיוא .טסעג עטמהירעב ערעזנוא טסירנעב ןוא טמוק םוק

 יז רימ ןעפיוקרעפ ךיוא דנוא סּפַאנש דנוא ןייוו ,רעיב עטסעב יד ןעקנירט

 ,סטעראגיס דנוא ןערַאניפ עטסעב

 ,ןערָאיטקערד יד ,לָאפסננוטכַאכָאה

 ",ןױטשהטָאר קיזייא דנוא טָאלבנייװ בָאקיישזד

 םייב ךימ טנעגעגעב ."לעּפמעט טסנוק , םענהעש םעד ןיא ןיירַא ךיא העג

 ,קישטנַאמ רעגנוי רַאד ,ןיילק ַא --- ןײטשהטָאר רָאטקעריד רעד גנַאגנײרַא

 רערטיכ ַא ןעסָאנוצ ןיא סע ןעכלעוו רעביא ,םינּפ רעגָאמ ,ךיילב ַא טימ

 ,ןעטייז עֶלַא ףיוא םורַא ןעצנַאט סָאװ ,ךעלעגיוא ערטסיב טימ ,לעכיימש

 רימ ראפ ץַאלּפ א טיירנעגנָא ןיוש טָאה טָאלבנייװ זַא ,רימ רע טגָאז

 ,סטכער עשזַאל רעד ןיא
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 ,ךףיא גערפ --- ? טצנַאטעג ןיוש סנירעצנעט יד ןעבָאה --
 ןוא ?עכיימש ןערטיכ ַא טימ רימ רע טרעפטנע --- ,דלַאנ ,דלַאב טָא --

 ןעשיווצ ףּפמַאק א ...זנוא ייב ךילהערפ ןייז טנייה טעװ סע -- :וצ טנעל
 ...ןעדיישטנע טעװ רעבָא םוקילבוּפ סָאד ...רעניימ ןוא רענייז

 יוִצ טימ טרָאד ןיוש ןעציז ןעדיא עכילטע ,עשזַאל ןיא ןיירא העג ךיא
 רעוו ןוא רעיב זָאלג ַא רעוו דנעה יד ןיא ןעטלַאה ,רע'םינּפ עכילהערפ עטציה

 ןַא טימ לעדיימ ַא ואוו ,ענהיב רעד ףיוא תולעּפתה טימ ןעקוק ,ןייוו לעזעלג ַא
 ןוא טהעטש ,ןעניוא עטבראפעגרעטנוא טימ ,םינּפ טעװערוטַאקשעגסױא
 טימ ,סעציײלּפ יד טימ ,סיפ יד טימ ,דנעה יד טימ ףךיז טכערב ןוא ,ךיז טהערד
 תעב גידנעגניז ,רענהייצ יד טימ ,ןעניוא יד טימ ,ּפָאק םעד טימ ,עילַאט רעד

 רעטסעקרָא ןַא ןופ טרינַאּפמָאקַא ,טרָאס ןעטסואוועב םעד ןופ עלעדעיל ַא םעד
 יד וצ ןעּפיל יד טימ וצ ןעלקָאש עשזָאל ןיא רימ ןעבענ ןעדיא יד ,..קיזומ
 ן'םיוא רענייא ןעקוק ,ּפעק יד טימ וצ ןעלקָאש ,עלעדעיל םעד ןופ רעטרעוו
 רעד ףיוא רעטייוו ןעקוק ,ןייוו םעד ,רעיב םעד ּפוז ַא ןעוהט ,ןעכאל ,ןערעדנַא
 רצי רעד סױרַא טעצשילב ןעניוא ענעסָאנרעפ עטעפ ערעייז ןופ ןוא ענהיב
 ....ערה

 ןופ טרעטסיינעב קרַאטש ךיוא זיא םורַא םלוע רעסיורג רעגירביא רעד

 ..."סיב , טיירש ןוא ,"ָאוַארב, טּפַאלק ןוא ,טרעדליּפ ןוא טכַאל ,ןירעגניז רעד

 סע .,,"רעסַאוװ:אדָאס ,ןעטקעפנַאק ,ןייוו ,רעיב , : סיוא ןעפור רענעידעב יד

 טפייפ סע ...רעזעלג יד ןעגנילק סע ,ףעלשעלפ יד ןופ סעקבָארּפ יד ןעקַאנק

 טגניז סע ,לעקייּפ רעד טמערַאיל סע ,ערודנַאב יד טעשטרוב סע ,עטיילפ יד
 ...םלוע רעד ךיז טלהיק ןוא ךיז טציה ןוא ,טקנירט ןוא טכַאל סע ,,,לעדיימ סָאד
 ןיא ךיז ןעגָארט ןעלדיפ יד ןוא עטיילפ רעד ןופ רענעט יד טימ ןעמַאזוצ ןוא

 ןופ ךורעג ןעפרַאש םעד טימ טשימוצ ,ןייוו ןוא רעיב ןופ תוחיר יד ןעטפול
 ,..סייווש

 .טַאלבנייוו רעטסימ עשזַאל ןיא רימ וצ ןיירַא טפיול םיצולפ

 ןיימ ,ייז ןעסייוו ...! ץנַאט רעד ןָא טגנַאפ ךיילג ? ָאד ןענייז ייז ---

 ןעלָאז ייז ,עטייל ענייז ןופ עגינייא טלעטשעגנָא טָאה דלַאי רעד רענטרַאּפ
 ןעדרעוו ייז ..,רעניימ רַאפ ןָאהטעג עבלעז סָאד ךיא בָאה .רענייז ןערידָאלּפַא

 ,סעלק טסריופ ,לעּפמעט-טסנוק ןיימ ןענהיא טלעפעג יוז ,ונ ...! ןהעז דלַאב
 ...1 רהָאװ טכיג
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 וצ ןא טגנַאפ קיזומ יד .ןירענניז יד טעדניוושרעפ טייצ רעזעיד ןיא

 טגנירּפש ענהיב רעד ףיוא ןוא ,ץנַאט ןענידעבעל ,ןעדליוו ַא סעּפע ןעלעיּפש

 ןוא ןעקָאז עיולב ןיא ,דיילק םענעלוט ןעסייוו ןעצרוק ַא ןיא עלעדיימ ַא סיורַא

 עלקוק עסיורג ַא יו .דניק ַא טעמכ ךָאנ סיוא טקוק עלעדיימ סָאד ...ךיש עסייוו

 עשרעדניק טעמכ עלָאמש יד רעביא {עזָאלוצ ראָאה עדנַאלב טימ ,סיוא יז טקוק

 -עקעב עטברַאפעג עקניטיור טימ ,?ל'םינּפ סייוו ,דנור ,ןיילק ַא טימ ,ןעלסקסַא

 -ָאלּפַא טימ ףיוא יז ןעמ טמהענ טייז ןייא ןופ ..,ןעּפיל עטבראפעג ןוא ךעל

 :ןעמ טיירש טייז רעטייווצ רעד ןופ ,"ָאווארב , ןעיירשעג טימ ,ןעטנעמסיר

 | "! גיהור,

 : רעיוא ן'פיוא טָאלבנייװ רעטסימ ןייא רימ טמיור

 -ַאלק סָאװ ,יד ןוא ס'ןייטשהטָאר רענטרַאּפ ןיימ ,הרוחס ןייז זיא סָאד ---

 ...םהיא ןופ טלעטשעגנָא ןענייז ָאווַארב ןעּפ

 רעד רעביא ךיז יז טגָארט דניוו םערוטש ַא יו ...ןעצנַאט וצ ןָא טביוה יז

 רָאנ טהעז ןעמ ..,קיזומ רעד ןופ וויטַאמ ןעדליוו םעד ןופ טקַאט םוצ ענהיב

 ַא יו ךיז טהערד סָאװ ,דיילק ענעלוט ,עסייוו עטזָאלוצ א ןעניוא יד רַאפ

 רעסייוו ַא רָאנ ,סיפ ןוא דנעה ןייק טינ ,רעּפרעק ןייק טינ טהעז ןעמ ...,דָאר

 ,רָאר ןעסייוו םעד ,םהיא םורַא ןוא ןעניוא יד רַאפ לענש ךיז טחערד דָאר

 טלעדרניווש סע זא ,יֹוזַא ךיז טהערד ,ראָאה עדנַאלב טימ ּפָאק א ךיז טהערד

 טימ ןוא רעליימ ענעפָא טימ ,רעטפַאנרעפ ַא טציז םלוע רעד .;.ןעניוא יד רַאפ

 ַא יז טוחט ,ךיז ןעהערד ןעטימ ןיא ,םיצולּפ ןוא ...ןעגיוא עטצַָאלנעגסיוא

 לעטש א ךיז טוהט ,ךיז טכַאד ,עילעטס עמאס רעד זיב ךיוה רעד ןיא גנורּפש

 ןַאבַארַאב רעד טוהט ייברעד -- טַאדלַאס ַא יו ,םלוע ן'רַאפ סיפ עדייב ףיוא

 .ףיז טגיינרעפ יז --- .הזגור רעדליוו ןימ ַא סעּפע טימ ּפַאלק ַא רעטסעקרָא ןיא
 ...קעוַא טפיול ןוא םלוע םעד רַאפ

 .ןעטייז עלַא ןופ םלוע רעד טיירש -- ! ! ססדס-סיב ! ! ַָאדָאדָאװַארב --

 טיײקראבקנַאד ןופ ענימ ַא טימ ךיז טניינרעפ ,סױרַא רעדעיוװ טמוק יז

 ,קעוַא רעדעיוו טפיול ןוא םינּפ רהיא ףיוא

 רערעסערג טימ ףָאנ םלוע רעד טיירש -- ! סיסיסיב ! סיסייב ---

 | .תולעּפתה

 : רעיוא ן'פיוא טָאלבנייװ רעטסימ ןייא רימ טמיור

 ךיא ,ןעמהענפיוא רעפעב ךָאנ טעוו עניימ רעבָא ,ןעמונעגסיוא טָאה יז ---
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 ןטאטשטועטווי

 זיא סע ,עט'רוחב ַא זיא ענעי ! רענעי וצ יד טמוק יו ,סוזישזד ...רעכיז ןיב
 ,..! ןעקוק וצ סָאּוו ףיוא ָאד

 : תולעּפתה טימ ןיירַא טפיול ןייטשהטָאר רעטסימ
 ? טכערעג זיא רעוו --- ן'טאלבנייוו רעטסימ וצ רע טגָאז -- ? ַאה ,ונ ---

 ...1 ַאה ,לעדיימ ַא ןופ ןױשרַאּפ ַא

 --- ,טאלבנייוו סורדרעפ טימ טרעפטנע -- ? ךיוא ןױשרַאּפ ַא ךָאנ --
 יז ךָאד טעװ עניימ .,,טנופ גיצכַא ןִא רשפא טגעוו סָאװ לעדיימ ַא ,סוזישזד
 ,..! סוזישזד ....זָאלב ןייא טימ

 .-- ...! וד יצ ךיא ,טכערעג זיא רעוו ,ןהעז דלַאב ןיוש ןעלעוו רימ טָא --

 .ןייטשהטָאר רָאטקעריד טרעפטנע

 -אמאק עשיסור א ןעלעיּפש וצ קיזומ יד ןֵא טביוה טייצ רעזעיד ןיא
 .עקסניר

 : רעיוא ן'פיוא ןייא רימ טמיור ןוא טנערעגפיוא טרעוו טָאלבנייװ

 ...1 עט'רוחב א ןהעז טעוו רהיא ! טירטפיוא רהיא ---

 ,םויטסָאק ןעשיסור-ןיילק ַא ןיא ענהיב רעד ףיוא סױרַא טהילפ יז
 רהעמ טזייוו רעכלעוו ןוא טסורב םייב ןעטינשעגסיוא טייוו זיא רעכלעוו
 עטזָאלוצ טימ ,סמערָא ןוא סעציילּפ עטעקַאנ טימ ,.,טקעדרעפ סע יװ ,סױרַא
 טימ טלעקַאש .,ןירובמַאט ַא יז טלַאה ּפָאק ן'רעביא ךיוה ןוא ראָאה עדנַאלב
 ...עקסנירַאמַאק א ןעצנַאט וצ ןַָא טביוה ןוא םהיא

 טינ טצנאט יז .רעמיצנעיורפ עדנוזעג ַא ,קרַאטש ,קנַאלש ,ךיוה זיא יז

 ייברעד טעװערָאה ,טפַארק טימ ,יז טצנאט תוחוכ טימ ...ענעי יו ,טכייל ױזַא
 סיוא ךיז יז טגיוב טָא -- ןעסַאלעגסױא רָאנ ,רעייפ ןהֶא טצנַאט ,רעווש
 ןעצנַאט טסירב ערעווש ערהיא יװ ,ןהעז לָאז םלוע רעד זַא ,ױזַא גידנעצנַאט
 ,דרע רעד ןָא ןעטניה ן'טיס ץעז ַא ךיז יז טוהט טָא ןוא ,טימ רהיא טימ

 עקיד ערהיא טיירב טיײרּפשוצ ,קיזומ רעד ןופ טקַאט םוצ םהיא טימ טּפַאלק

 ,לעקייּפ ַא רעביא יוװ ,דרע רעד רעביא ןעּפַאלק וצ ןָא ייז טימ טביוה ,סיפ

 טלעקַאש ,רעטניהַא ּפָאק םעד טפרַאוװרעּפ ,סיפ יד ףיוא ףיוא רעדעיוו טגנירּפש

 ,רעטייוו ןוא רעטייוו עקסנירַאמַאק עשיסור יד טצנַאט ןוא ןידובמַאט רעד טימ

 ן'פיוא רעדעיװ ךיז טפרַאװ ,עינק ַא וצ עינק ַא ,סופ ַא וצ סופ ַא טגָאלש

 / ןעמ ,גידנעצנַאט סיוא רעדעיוװ ךיז טגיוב ,ףיוא רעדעיוו טגנירּפש ,ןעטניה



 1 ןירכָאק ןָאעל

 -טסנוק, ןעצנַאג םעד ט'פושכ'עב יז ןוא םוהטכייר םענהעש רהיא ןהעז לָאז

 ...,םֹוקיֵלבוּפ "ןעדנעבעיל

 זַא ,רהיא ןופ טרעביוצעב ױזַא ןענייז עשזַאל ןיא רימ ןעבענ ןעדיא יד

 ףיוא ןוא דנעה ערעייז ןיא טרעווילגרעפ יוװ ןענייז ןייוו ןוא רעיב רעזעלנ יד

 ַא סנערעטש ערעייז ףיוא ןוא האנה עדליוו ַא ןעסָאנוצ זיא רע'םינּפ ערעייז

 ערה רצי רעד סױרַא טצעי טקוק ןעניוא ערעייז ןופ ןוא סייווש רעטלַאק

 .....טעקסָאנשרעפ , קראטש

 ,ענהיב רעד ןופ רעטנורַא טפיול ,טנידנע יז

 רעדליוו ַא ףיוא ךיז טביוה -- !אווהא-ארב ! סיסדיב { סדס-יב ---

 .ןעטייז עלַא ןופ רעדליּפעג

 ,ןעּפיל יד ףיוא ?עכיימש ןעשירערהיפרעפ א טימ סױרַא רעדעיוו טמוק יז

 ,םוהטכייר םענהעש רהיא ךיז ןעניוברעפ ַא טימ םלוע םעד רעדעיוו טזייוו

 ןעטייז עלַא ףיוא םלוע םוצ טקיש ,ןעּפיל יד וצ ךעלטדנעה עדייב וצ טגעל

 יו טַארוקַא ,טסורב םייב קירד ַא דנעה עדייב טימ ךיז טוהט ,ןעשוק ערהיא

 ןעקירדוצ ייז ןעלעוו יז טלָאװ ןעמעלַא ,ןעמעלַא זַא ,ןענָאז ןעלעוו טלָאװ יז

 ....ענהיב רעד ןופ רעדעיװ יז טפױלטנַא ןַאד ןוא ,ךיז וצ

 רעד .רעדליוו ךָאנ רעדליּפעג רעד ,רעכעה ךָאנ יירשעג רעד ןַאד טרעוו

 טימ ,רעזעלנ יד טימ ,סיפ יד טימ ,דנעה יד טימ ןעּפַאלק וצ ןָא טביוה םלוע

 !ַָאװו -א-רב !סיסייב {יסי'סיב -- :ףיז ןעסייר ,ןעיירש ,ךעלשעלפ יד

 ,.,1 ָאװדַא-ַאדַארב

 רעד ןוא ...לָאמא ךָאנ ןוא ,לָאמא ךָאנ ןוא ,סיורַא יז טמוק רעדעיוו ןוא

 םעד טָאה ,עכערפ יד ,עקיד יד ,עבָארג יד .ןעזָאלבָא טינ רָאנ יז ליוו םלוע

 ...} טכַארבעגנסױרַא םילכ יד ןופ ,ט'פושכ'עב םלוע

 טנייש זָאנ רעטרעדוּפעג רעד טימ םינּפ ס'טָאלבנייװ רָאטקעריד ףיוא

 .ךילקילג זיא ןוא ךיִז טהערפ רע .הניכש יד

 ,ןייטשהטָאר רָאטקעריד וצ ךיז רע טעדנעוו --- ? ןיבמ ַא זיא רעוו ,ונ ---

 ...? וד יצ ךיא ,טסנוק עטכע יד טחעטשרעפ רעוו ---

 ןופ סיורא ךיז טע'בננ ןוא זָאנ יד בָארַא טזָאל ןייטשהטָאר רָאטקעריד

 טינ טהעטשרעפ רע סָאװ ,דלָאי ַאזַא זיא רע סָאװ ,טמהעשרעפ ,עשזָאל רעד

 ,,,טסנוק עטכע יד ,עגניטכיר יד



 סעשימָאקײגארט ןוא סעשימָאק 28

 : תולעּפתה טימ טאלבנייװ רָאטקעריד רימ וצ ךיז טעדנעוו ןַאד

 טוהט יז זַא ,סוזישזד ? אה ,עט'רוחב ַא ? ןענָאז רהיא טעוו סָאוװו ,ונ ---

 ...1 סיוא גיוב ַא ךיז

 ,דלָאי ןייק טינ רָאג ןיוש טייז רהיא --- טרעפטנעעג ךיא בָאה --- אי--

 ..} םלוע רעייא טנעק רהיא

 ,1905 ,רַאונַאי



 ןענייז קישזדניכ סעסימ ןוא רעטסימ יוזא יװ

 ("גרעב-סליקסטעק יד ןיא ןערחאפענ

 (ןיילַא קישזדנימ רעטסימ ןופ טלתעצרעד)

 לָאז עזיירד-הוח ןיימ זַא ,ןעטכיר טנעקעג ךיז טָאה רעוו ,םלוע לש ונובר

 ןופ ,םייה-רעד ןופ ךָאד יז טנעק רהיא ...? ערה רצי ןעכייר ַאזַא ןעבָאה לָאמַא

 .יןעטכַאט ַא ם'רענשזריק םעד השמ ,עט'נויבא תב עט'נצבק ַא ?עקייליוו

 ? םַאג רעשי'בצק רעד ףיוא ן'השמ ןעטּלַא םעד אמתסמ ךָאד טקנעדעג רהיא

 יד .רעטכָאט עטסקעז ןייז עזיירד-הוח ןיימ זיא .ןויבא רעניטולב ַא ןעוועג

 עזיירד-הוח ןיימ ןוא ,רימ זיא העוו יוא ...ןעברָאטשעג םהיא ייב זיא עטעביז

 ...1 עטסקעז יד ןעוועג זיא

 ןע'נשרי טנעקעג טינ ןעטַאט רהיא ןופ יז טָאה ,טסייוו רהיא יוװ ,רוציקה

 ערה רצי ןעגיזָאד םעד זַא ,ןעניימ ךָאד ןעמ ןעק ...ערה רצי ןעכייר ןייק

 ,קישזדניכ לארשי ,רימ טימ טָאהעג הנותח םָאה יז ןעוו ןעגָארקעג יז טָאה

 .ןייז טלהָאמעג טנעקעג טינ יאדוא ןוא יאדוא טאה סָאד זַא ,ךָאד רהיא טסייוו

 רימ ןענייז ,הנותח רעזנוא ךָאנ לעמערק יד םנעפעעג ןעבָאה רימ זַא ,םורָאװ

 . קינּפורק טימ טיורב ףיוא טַאהעג ןעבָאה רימ ןעוו ,ןעוועג ןעדעירפוצ עדייב

 ...שיילפ תיזכ א תבש ףיוא ןוא ךָאװנעטימ ןיא

 "עב ךיז ןעבָאה ,ַאקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז רימ זַא ,ךָאנ טדער רעוו

 -ילּפ יד ףיוא קַאּפ ן'טימ ןעלדעּפ ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ליװזנָארב ןיא טצעז

 טלָאמעד .ערהירצי ןעגיטנייה םעד טַאהעג טינ יאדוא יז טָאה טלָאמעד ,סעצ

 ,קישזדניכ קי'ילארשי רהיא ,ךיא זַא ,ןעטעב טָאג ךָאז ןייא רונ יז טנעלפ

 עצנַאג טימ ןוא דרָאב רעצנַאנ א טימ ,ּפָאק ןעצנַאג ַא טימ ןעמוק םייהַא לָאז

 .ןעדנוק עשירייא עניימ ןופ רענייב

 ןוא ...עמורפ ַא ,ענעדיא עניהור ,עליטש ַא ,עזיירד-הוח ,עזיירד-הוח ,יוא

 יאס

 .קרָאו וונ טַאַאטש ןיא ץַאלּפ-רעטוז רעסיוועג א (*
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 רָאנ זיא ,סעקזייה ראָאּפ עניימ ףיוא טײברַאענסױרַא ףיז בָאה ךיא טניז ,טציא

 עסיורג ,לעבעווש ןוא ךעּפ ליומ ַא ןענָארקעג : ןעטלַאהוצסיוא טינ רהיא ןופ

 ...ערה רצי םענ'ענושמ ַא ןוא גנוצ עגנַאל ַא ,ןעגיוא

 ,ןעסעגרעפ סעֶלַא לָאמנייא טימ עזיירד-חוח טָאה גָאט םענהעש ןייא ןיא

 סָאד ןעכָאק יא ,עגָאלדַאּפ יד ןעשַאו יא :טנעקעג רעהירפ טָאה יז סָאװ

 -נײרַא טָאה ,ןעליישוצבָא יו ןעסענרעפ יז טָאה ?עפָאטרַאק ַא וליפא ,לעּפעט

 ןעמונעג ךיז טָאה ...ןעייק דרע יד רהיא טיג ןוא זיוה ןיא טסנעיד א ןעמונעג

 ,רעגיצרַאה וינוטָאג) ,עכירליברעדנַאוו ַא יוװ ,ןערדופ ןוא ןעברַאפ ןוא ןעצוּפ

 ,ארומ בָאה ךיא ןוא (! טנערעלעגסיוא לָאמַא טימ סעֶלַא סע ךיז יז טָאה ואוו

 ,88 טינ ןעוועג טלַא טלָאװ ןוא ,גנַאל ןוא רַאד ױזַא טינ ןעוועג טלָאװ יז ןעוו

 ...ךיֹוא ןַאמ ןעגנוי ַא ןיא טעּפָאילכרעפ טציא ךָאנ ךיז יז טלָאװ ,רהָאי 98 רונ

 עלַא ןופ םורָאװ ? רימ ףיוא ןייז םחרמ ךָאנ טָאג ךיז טעוו רשפא ןוא

 תעב ,דרע יד טעייקעג טינ לעיפ ױזַא ךיא בָאה סעקרעמַאטסָאק עשירייא עניימ

 -לעיר א ןערָאװעג ןיב ךיא טניז ,רענייא רהיא ןופ יו ,טלעדעּפעג בָאה ךיא

 ...ידייק ַא יז ןוא ,(רעזייה טימ רעלדנעה ַא) רעטייטסע

 ,ךיז ןעכָאק ןייא ןיא טלַאה ,םורַא ךיז יז טסייר טלעוו רעצנַאג רעד טימ

 ...דובכ גונעג בא טינ רהיא טיג ןעמ סָאװ רַאפ ,ןעדיז ןייא ןיא

 "וצסיוא רהיא ןופ ןעבָאה ,רעזייה עניימ ןיא ןעניואוו סָאװ ,םינכש יד

 רעייז זיא יז זַא ,ןעזייוו ךיז יז טמוק גָאט ןעדעי ; םעראוו ןוא טלאק ןהעטש

 ערהיא בָא ןעצינ רעדניק יד סָאוװו רַאפ ,םורַא ייז טימ ךיז טסייר ; ידייל-דנעל

 -סַאנ יד וצ טינ טסילש ןעמ סָאװ רַאפ ,ןעריהט ערהיא טימ ןעּפַאלק ,םערט

 םייהַא יז טמוק ,קירוצ בָאג ַא םינכש יד ןופ יז טגירק ....טכַאנ-ייב ןהעצ ריהט

 ןערעמיצ יד גנידרעפ ךיא סָאװ רַאפ ,ּפָאק ןיימ וצ ןעצנַאג ןיא סיוא טזאל ןוא

 ,..ירייל ַא ןעגעג ךיז ןעמהענעב וצ יו טינ ןעסייוו סָאװ ,תושפנ עבָארג וצ

 ;רהיא טימ ן'הנעט וצ ןָא ביוה ןוא ,םילכ יד ןופ סױרַא אמתפמ ךיא הענ

 ? וטזיב ידייל ַא רַאפ סָאװ ,עזיירד-היח ---

 יד ןוא ...! ?עבעווש ןוא ךעּפ ,.,רימ ףיוא ליומ ַא ףיוא יז טנעפע ,ונ ,ונ

 -טסנעיד יד ןוא סעקַאיניס ןוא סעקַאסוטס רהיא ןופ ןעּפַאכ עניימ רעדניק

 ...עלעקניוו ַא ןיא רהיא ןופ ךיז טלַאהעב ?עדיימ

 ! רהֶאֹי ץרַאוװש ידדלַא וצ ןערָאװעג ענושמ

 ןַאמ א ןָא יז טּפַאכ ! עבט עגיד'הנושמ עיינ ַא ןענָארקעג יז טָאה טנייה
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 ייז ןעלהעצרעד וצ ןָא יז טביוה ,רעהירפ ןופ טינ יז ןענעק סָאװ ,יורפ ַא רעדָא

 יד ןופ רענייא ןעוועג זןיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןעכייר רהיא ןעגעוו תוישעמ

 טימ ךיא סָאװ ,רעיומ ןעסיורג םעד ןעגעוו ,עקייליוו ןיא םיריבג עטסערג

 ,םייה רעד ןיא טניואוורעפ ןעבָאה רהיא

 : ן'הנעט וצ אמתסמ ןָא ךָאד ךיא ביוה

 ןענייז סע ,שטייטס 4 סנעגיל ענױזַא ריד וצ טמוק יוװ ,עזיירד-הוח ---

 ;םייה רעד ןופ ךיד ןענעק סָאװ ,ערה ןיע ןייק ,טייל-סדנַאל לעיפ יױזַא ָאד ךָאד

 ךָאנ ןעקנעדעג רעדעיוװ ? רעטכָאט ס'רענשזריק השמ טזיב וד זַא ,ןעסייוו סָאװ

 ןעוועג טזיב וד ןוא ,טלעדעּפעג ךיא בָאה קירוצ רהֶאי ייווצ טימ ךָאנ זַא ,עלַא

 ...| טכַאדעג טציא טינ ,עט'ןויבא ןַא

 :סעכ טימ יז טרעפטנע

 -סדנַאל יד טימ ךיד ךיא לָאז ןעבָארגעב זַא ! המשנ עשרעכדעּפ גייווש ---

 ! ריד וצ ךָארב א ,ןעדער וצ סָאװ טינ ךימ ןערעל ! םענייא ןיא טייכ

 דניירפ עטסעב יד ...תומ תאנש ןעגָארקעג דנייפ יז טָאה טייל-סדנַאל יד

 טינ טציא יז ןעק ,הברדאו הברדא ןייז לָאמַא טנעלפ יז עכלעוו טימ ,ערעזנוא

 .ייז טגידיילעב ,ןעקוקנָא

 סטכעלש א רַאפ סָאװ ? ייז וצ וטסָאה סָאװ ,עזיירד-חוח ,שטייטס ---

 ? ןָאהטעג ריד ייז ןעבָאה

 סָאװ ? סעלירדעלָאה יד ,רימ טימ ייז ןענייז םינתוחמ א רַאפ סָאװ ---

 -רעפ ןוא יז טרעפטנע --- "עקלעימסעּפ , רעייז טימ יו ,רימ טימ ייז ןעדייר

 | ...זָאנ יד טמירק

 ...! תורורצ תורצ

 ןעפיופ וצ טכַאנרַאפ ַא לָאמנייא יז טמוק קירוצ ןעכָאװ עכילטע טימ ןוא -

 ; סַאג ןופ םייהַא עטעּפָאסרעפ א

 -קעװַא ןענייז קעריכ סעסימ ןוא רעטסימ -- יז טכַאמ -- קיילארשי ---

 ...םליקסטעק ןיא ןערהָאפעג

 ? סָאװ זיא ---

 ןעטָארב ָאד ךיז לעװ ךיא ,וטסניימ סָאװ "? סָאװ זיא , טסייה סָאװ --

 ...ו ךיוא ןערהָאפ רימ ? ץיה יד ןיא

 ,ןעלַאפעגנייא לָאמַא טימ ריר ןיא סָאװ ? ןעוו ?סָאװ ? ןיהואוו ---

 ? עזיירד-הוח
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 -סימ יו ,ךייר ױזַא ןענייז רימ ! ןערהָאפ רימ ,קיילארשי ,ןערהָאפ רימ ---

 ,טינ רימ טסניגרעפ וד ,רעקיד ,ןערעוו רעטניזעג ךיוא ?יוו ךיא ! קעריכ רעט

 -סיוא ריד ןופ ךיא ןיב רהָאי גיצנַאװצ ...טינ רימ טסניגרעפ וד ,ריד וצ גָאלק ַא

 : ,,,טציא ןוא ןערָאװעג ןעסירעג

 -הוח .,.? ןערעוו ןעסירענסיוא ריד ןופ לָאז ךיא וטסליוו טציא ןוא ---

 ! ענושמ רהעמ ץלַא וטסרעוו גָאט ַא סָאװ ,עזיירד

 ,סליקסטעק ןופ סערדַא ןַא ךיא בָאה ָאד טָא ...טינ דייר ,גייווש ---

 ...ךֶאוו יד סױרַא ןערהָאפ רימ זַא ,ןיהַא ןָא ביירש

 ?ָאד ריד טלהעפ סָאװ ,עזיירד-הוח ,רעבָא ---

 רָאג ,לוק ךייוו א טימ טרעפטנע ןוא ץַאק ערטיכ ַא יוו רימ וצ יז טכַאמ

 : עזיירד-הוח יוװ טינ

 ןייז םעוו בייוו ןייד זַא ,ךיד טרַאה סָאװ ,וד וינורַאנ ,קיילארשי ---

 זיא ,ןעוועג טרָאד ןערהָאי ַא רַאפ זיא ץנַארעמָאּפ סעסימ 4 רעקיד ,רעטניזעג

 ףיוא ןעשנעמ יד ןעניואוו טרָאד ..,רעקיד ןערָאװעג טנופ גיסיירד ףיוא יז

 -ויב ...לעמיה םעד ןעציּפש ערעייז טימ רעטנוא ןערַאּפש סָאװ ,גרעב ענױזַא

 טנייה .,,טרָאד זיא ?היק ױזַא ,סערדלָאק ןעזָאד ַא טימ וצ ךיז ןעמ טקעד טכַאנ

 םעד היצ ַא טוהט ןעמ סָאװ ,קעריכ סעסימ טגָאז ,לָאמ סעדעי ? טפול יד

 ,.,טייקטעפ טנופ ַא ןיירא ךיז ןיא ןעמ טהיצ ,םעהטָא

 טזומעג בָאה ךיא ןוא ,תונעט ןייק ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה סע ,רוציקה

 ,ןערהָאפ רימ זַא סליקסטעק ןיא ןעביירשנֶא

 ךיז רַאפ ןעכַאז ןוא רעדיילק ןעפיוקנייא ןעמונעג ךיז יז טָאה ָאד ןוא

 ...! ןעבעגעגסיוא יז טָאה סנעגייא ןעצנַאג ַא ,?'רעטָאפ וינעטַאט .רעדניק יד ןוא

 ,.,ליווזנַארב ןיא זיוה עצנַאג ַא ןעפיוק טנעקענ יאדוא ךיא בָאה דלעג יד ףיוא

 -רעפ ןוא ייווצ ,סטיירב ַא טפיוקעג יז טָאה עטפָאק ַא טימ סייוו ַא דיילק ןייא

 טנייה ,54 רָאג ךָאד זיא זייס רהיא ,שטייטפ : ךיז ךיא רעדנואוו .זייס רעגיצ

 וצ טפָאה יז זַא ,רימ יז טרעפטנע .זייס רעג42 ַא טפיוקעג יז טָאה סָאװ וצ

 ...קיד ױזַא טרָאד ןערעוו

 ,דלָאג טימ ללש ַא ןיוש טסָאק יז זַא ,םלוע לש ונובר ,יאולה : ךיא טכַארט

 ...! הרוחס רהעמ ,רעלופ לעסיב ַא ןערעוו רַאפרעד טרָאד שטָאכ יז לָאז

 -םיוא יז זיא ,ןערהָאפקעװַא טפרַאדעג ןעבָאה רימ זַא גָאטיירּפ ,רוציקה =

 רימ ןוא טקעװעגפיוא ךימ טָאה ,הירפ רעד ןיא דענייז א רעיּפ ןענַאטשענ
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 ,רעברַאב םוצ טקישעגקעוװוא ךימ יז טָאה ןאד .ןעקַאּפ טלעטשעג ךיז ןעבָאה

 קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ןוא ..,?עדרעב ןוא ראָאה יד ןָאהט ץוּפ ַא לָאז ךיא

 ,ןייז דנוזעג ןעלָאז ,ךעלנניא יירד יד ,רעדניק ףניפ עלַא ןיוש ןעבָאה ,םייהַא

 עיצרָאּפ רעייז רהיא ןופ ןענָארקעג טאהעג ,ןעבעל ןעלָאז ,ךעלריימ ייווצ יד ןוא

 עיינ ןיא ,רעדיילק עסייוו עיינ ןיא ןעוועג ןָאהטעגנָא ןענייז ןוא םעקַאסוטס

 ןוא ךעלזענ עטנייוורעפ ,עטיור טימ טרַאװעג ןעבָאה ןוא ךעלעטיה ןוא ךיש

 -ַארטענסיורא ןַאמסערּפסקע ןַא טָאה סנעטסַאק עטקַאּפעגנייא יד ...ךעלגיוא

 רעצנַאג ַא טימ ,דיילק עסייוו ַא ןיא טצוּפענסיױא ,ןיילַא יז .ןענָאװ ן'פיוא ןעג

 -ָארטוצ ַא בוטש ן'רעביא ןעפָאלעגמורַא זיא ,ןעקַאב יד ףיוא ערדופ עלעטסעק

 "! ןעסעגרעפ טינ סעּפע ןעמ טָאה וצ טהעז ,םירזממ , ; ןעירשעג טָאה ןוא ענעג

 םורַא ךימ טקוק יז ,סנעטסַאק יד טימ קעװַא טרהָאפ ןַאמסערּפסקע רעד

 יו ,טקוקעב ,ּפָאק ןופ טעה יד בָארַא רימ ייב טמחענ ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ

 : ענימ ערעיוז ַא טימ .טכַאמ ןוא ,ןערָאשענבָא ךימ טָאה ןעמ

 ,ןעגרָאמ ךיד רעש ,טנייה ךיד רעש ,ןעגרָאמ ךיד ץוּפ ,טנייה ךיד ץוּפ ---

 ...1 קישזדניכ רעבלעז רעד טזיב וד

 לָאז םינּפ רעד זַא ,ןהעז טסלָאז --- רימ וצ יז טכַאמ -- סיוא רעה ---

 טינ טרָאד ?העצרעד .עדנַאש ןופ ןעמַאלפ ןעפראד טינ רימ ייב ןעטרָאד

 טסלָאז ..סעקרעמָאטסָאס עשירייא ענילָאמַא ענייד ןעגעוו תוישעמ ענייד

 -נעשזד ַא יװ ,ןעסע טסלָאז ןוא ,ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ,שנעמ ַא יוװ ןעציז

 וד זַא ,ןעזייוװסיורַא טינ טרָאד טסלָאז ,ןערעוו וטסלָאז ןעגרָאװרעד ,ןַאמלעט

 ..1 רעלדעפ ַא םזיב

 וצ ךיא גָאז --- עזיירד-הוח ,ןעטליש טינ טרָאד ךיז טסלָאז וד ןוא ---

 ,סניימ רהיא

 : ךימ ףיוא יירשעג ַא יז טוהט

 וטסלָאז םוטש ןַא ,ןעטליש וצ טנייפ ךיז בָאה ךיא ? ךיז טליש רעוו ---

 ...} טָאג רעטונג ,ןערעוו ןעצנַאג ןיא

 רעטניה רעטנוא ייז טרַאּפש ,רעכיטדנַאה ייווצ סעכ רַאפ טּפַאכ יז ןוא

 ן פיוא ערדוּפ ?עסיב ַא ךָאנ ףױרַא טיש ,םעזוב םייכ לעטפייוו רעסייוו רעד

 ; לוק ןערעכייוו א טימ יז טכַאמ ןַאד ןוא ,םינּפ

 ! ןעדניצנָא ךיד לָאז רעייפ ַא ,םוק ןוא ןַאדעמַאשט ןייד םהענ ---

 רימ ןוא ךעלקעּפ ערעדנַא ךעלרעדניק יד ,ןַאדעמַאשט םעד ּפַאכ .ךיא
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 ,בוטש ןופ סױרַא ןעהעג ךעלקעּפ יד ןוא ךיא ,ךעלרעדניק יד ,עזיירד-הוח ,עלַא

 םולשב ןעמוק ,רַאק יד רעדעיוװ ןעמהענ ,קרָאי וינ ןייק ןעמוק ,רַאק יד ןעמהענ

 ןעזָאל רעדניק ןוא רעבייוו עשידיא ןעגָאװ ןעצנַאג ַא טימ ןוא ןהאבנעזייא םוצ

 ,.,סליקסטעק יד ןיא קעװַא ךיז רימ

 רַאפ טינ ,ענושמ זיא טלעוו יד ? ןענָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ,רוציקח

 יז טלהָאצ הכמ עדעי רַאּפ ,הרוחס א רהיא ייב זיא הכמ עדעי .טכַאדעג ךייא

 שטייטס ..,סליקסטעק יו ,הכמ ערעטיב אזַא רַאפ ןליפַא ,דלָאג טימ תורצוא

 רעווש תונמאנ עגילייה עניימ ףיוא ? טרעה רהיא ! שטייטס ,חכמ א סע זיא

 טָאה רע תעשב הכמ רעניזָאד רעד ןופ טסואוועג טינ טָאה טָאג : ךייא ךיא

 רהיא ןופ רע טלָאוו םורָאװ ; תוכמ ןהעצ יד טימ םיירצמ יד טפָארטשעב

 ןהעצ עצנַאג טימ טעקשטַאיּפעג טינ טסלָאמַאד ךיז רע טלָאװ ,טסואוועג

 טימ ןעוועג דבכמ טסלָאמַאד ייז טלָאװ רע ,ב"חאב ש"דע ך"צד יו ,עקניניילק

 ...! עטכער ַא רעבָא ,הכמ ןייא טימ ,סליקסטעק יד

 יד טימ ןענעכערבָא ןעלעוו לֶאמַא ךיז טסעוו וד ביוא ,םלוע ?לש ונובר

 וטסלָאז ,ןעסַאגרעפ ןעבָאה ייז סָאװ טולב עשידיא סָאד רַאפ םיאנוש עשידיא

 טינ ייז ףיוא וטסלָאז חפגמ ןייק וליפא ,ןעסיש טינ ןוא ןעגנעה טינ ייז

 -יריא ערעדנַא טימ ןוא ןעזיירד-הוח ןיימ טימ ןעקיש ייז טסלָאז רונ ,ןעקישנָא

 ..! ןערעוו טעפ סליקסטעק יד ןיא רעבייוו עש

 !ּמָאק טימ ןערעה וצ הטרעוו זיא סע ,הברדא טרעה

 ןוא ךעלרעדניק ףניפ יד ,עזיירד-חוח ,ךיא ,ןָאנַאװ ןיא ןיירַא רימ ןעכירק

 ...1 גָאט רעגיטכענ א ,ךיז ןעצעז וצ ,ץַאלּפ א רימ ןעכוז ...ךעלקעּפ ערעדנַא יד

 ...רעדניק ןוא רעבייוו עשידיא טימ טצעזעב ,ןעמונרעפ ןענייז רעצעלּפ עלַא

 ןעטָאש ןייק ןוא ,ןינמ רעבלַאה ַא ָאד ןענייז ,רימ רעסיוא ,ןעליבסנַאמ עשיריא

 ,ןעשטיווק ןוא ,ןעקסיּפ ןוא ,ןעמרַאיל ןוא ןעיירש עלַא ייז ןוא ...! יוג ַא ןופ

 עינֲאפ ףיוא וליפא ןוא ןושל שישטייד ףיוא ,שידיא ףיוא ,שילננע ףיוא

 -עג ַא טימ וצ ןעכַאמ ןוא ןענעפע ,רעטסנעפ יד טימ ןעּפַאלק ...ןושל ס'בנג

 יד ,ךעלקעּפ יד סיוא ןעקַאּפ ןוא ןייא ןעקַאּפ ...רעדליּפעג ַא טימ ,דלַאװ

 יד טימ ןעסייר ,ןערַאב ןעסייב ,לעּפע ןעייק ...גרַאװנעסע טימ סענַאדעמַאשט

 -קָאמש ,רעשעלפ ןופ רעסַאװ ַאדָאס ןעקנירט ,רענהיה ןופ ךעלעקלָאּפ רענהייצ

 ןעקור ,ךיז ןעּפוטש ,רעצעלּפ רַאפ ךיז ןענירק ,ךיז ןעטליש ,ךעלטקעפנָאק ןעצ

 ךיא סָאװ ,ךיא וליפא- זַא ,ןעטייז יד בא ןעגָאלש ,סיפ יד בא ןעטערט ,ךיז
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 רַאק וינעווע גרובמַאה א ףיוא גָאט ןעדעי טעמכ ןערהָאפ וצ טנהעוועג ןיב

 ןינ ןופ ןוא קרָאי וינ ןייק ?יװזנַארב ןופ רַאק וינעווע ףלַאר א ףיוא רעדָא

 ןיא דירַאי ַא ףיוא יו טרָאד ךיוא ךיז להיפ --- ?יוװזנָארב ןייק קירוצ קרָאי

 ..."! לואַארַאק ,לארשי עמש , : ןעיירש וצ ןָא טינ ךיא ביוה רעיש ןוא ,םונהיג

 תומה ךאלמ רעד זַא ,טגָאז ןעמ .טינ ןיוש טגערפ ? עזיירד-הוח ןיימ ןוא

 עלַא טימ זַא ,ןעריוװַאק ךייא ןעק ךיא רעבָא ,ןעגיוא רעדנעזיוט טימ טקוק
 טָאה עזיירד-הוח ןיימ יו ,זייב ױזַא טינ רע טקוק ןעניוא רעדנעזיוט ענייז

 זַא ,טכודעגסיוא רימ ךיז טָאה סע ...! ייווצ ערהיא טימ טקוקעג טלַָאמער

 ...ןעגיוא ערהיא ןופ סױרַא טקוק ןיילַא החכות יד

 יז זַא ,תורצ ףיוא וטזיב ,לרעדורב-קי'לארשי ,יוא , : טימ ךיא טכַארט

 "..! קסיּפ רהיא ןענעפע ריד ףיוא טציא לָאז

 רעניילק ןיימ טשרע ,רהיא ןופ ןעקורבָא ךיז ?עוו ךיא ,בשימ ךיז ךיא ןיב

 ךיז טקור ןוא לעקער ןיימ ןופ עלָאּפ ַא ןָא ןָא ךיז טּפַאכ עלעקמעס עלעגניא

 ן'יררעה ךָאנ ןוא ,לעקעּפ ַא טימ יררעה ןיימ ן'עלעקמעס ךָאנ ןוא ,רימ ךָאנ

 ןָא ןוא ,םערָא ן'פיוא לעטנַאמ סעזיירד-הוח טימ עלעקעשזד רעטסטלע ןיימ

 ךֶאנ ךיז טּפלש ןוא ןָא ךיז טלַאה ,טּפעלש רע סָאװ ,לעטנַאמ סעזיירד-חוח

 ; םיירש ןוא ,דנַאה ןיא ?לעקעּפ ַא טימ ךיוא ,ידייס עלעדיימ עטסנעלק ןיימ

 -טלע ןיימ ןוא "! וצ םהענ ,?עקעּפ סָאד ןעטלַאה וצ רעווש זיא רימ ,עטַאט

 ,ןעקנירט טלָאװרעּפ רָאנ ןענירעד ןעטימ ןיא ךיז טָאה ידייק רעטכָאט רעטס

 ךיא ליוו "...ןעקנירט בראטש ךיא ,עטַאט , : טיירש ןוא רימ ךָאנ ךיוא יז טפיול

 רימ רעטניה טשרע ,ןייז דנוזעג לָאז ,חרבח ןיימ ןערעפטנע ןעלעטשבָא ךיז

 ךימ ןעסיוטש ןוא שינעּפוטש ןוא שינעקוד ַא טימ רעבייוו עשירפ ןָא ןעמוק

 יד ןופ ענייא ...עט'תינולּפ ןיימ וצ קירוצ טולב לעסיב ץנַאנ ןיימ טימ קעווַא

 טָאה סָאװ ,וחירי ןופ גנוטסעפ יד יו ,עבָארג ַא ,עסיורג ַא ,רעבייוו עשירפ

 יו ,סמערָא עדייב טימ ,טעּפמיא טימ עלַא רַאפ ךיז טּפוטש ,רַאב ַא טייקעג

 ,,,סופ ן'פיוא ן'עלעקמעס ןיימ ףױרַא יז טערט טעּפמיא סיורג ןופ ןוא ,,רעצעלק

 ןוא טשימוצ ךיא ביילב ...עלעדייס םהיא ךָאנ ןוא תולוק עלעקמעס טכאמ

 ,ןעטלַאהסיוא טינ רהעמ ןיוש ןעק עזיירד-הוח ןוא ...ןָאהט וצ סָאװ טינ סייוו

 : תולוק טימ ענעדיא עבָארג יד ףיוא ףױרַא ךיז טפראוו

 עניימ רהיא טכירק סָאװ ? ןעניוא ןייק טיג ןיוש טָאה דהיא ,סעסימ ---

 !? טירטס רעטסעה זיא ַאד זַא ,טניימ רהיא ? סיפ יד ףיוא ךעלרעדניק
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 יױזַא ץעזיירד-הוח ןיימ ןַא טקוק ,החיצר אלמ ענעדיא עבָארג יד טרעוו
 ייב זיא ,ןעטלַאהעג ?יומ ןיא טָאח יז סָאװ ,רַאב ?עקיטש סָאד ןַא ,טכָאקוצ
 טקוק יז ...רחיא ףיוא טקוק עזיירד-חוח ןיימ ןוא ,ןערָאװעג טרעווילגרעפ רחיא
 ךיז ןעליוק ןעניוא ערעייז ןוא ,רהיא ףיוא עזיירד-הוח ןוא ,ן'עזיירד-הוח ףיוא
 ,..עלייוורעד ןענייוו ידייס ןיימ ןוא עקמעס ןיימ ןוא .,,סרעסעמ עפרַאש טימ

 ליומ ןופ רַאב לעקיטש יד ענעדיא עבָארג יד סיוא טייּפש דלַאב ,רוציקה
 : חמחלמ רעד וצ ךיז טמהענ ןוא

 ףיוא ןָא יז טלַאפ --- ! ָאװטסדוקסַאּפ ? טירטפ רעטסעה ןופ זיא רעוו ---
 .ן'עזיירד-הוח

 ,ָאװטסדוקסַאּפ ַא זיא יז זַא ,ן'עזיירד-חוח ןיימ טגָאז ןעמ זַא ,טנייה

 ןעדנעל ערהיא ןָאהטעג טרוג א טָאה יז יוװ ,ןעלעטשרַאפ ןיוש ךיז רהיא טנעק
 ? קסיּפ ן'טימ ןעסיש ןעמונעג ןוא

 םענדוקסַאּפ רוי וט גָאלק ַא ! ?ךיא ?ָאװטסדוקסַאּפ ַא זיא רעוו ---

 -יינש ַא רהיא טייז אמתסמ (! םינּפ םענדוקסַאּפ רעייא וצ גָאלק ַא) ....! סייפ

 ...| בייוו א ס'רעלדעּפ ַא רעדָא ,ס'רעד

 רעבייוו יד ןוא ,קירוצ ענעי ןוא החכות יד רהיא ףיוא ןעסיג יַאװַאד ןוא

 יד ,ן'עזיירד-חוח טימ ןעטלַאה ענעי .,.,ןעכָאק וצ ןָא ךיוא ךיז ןעביוה םורַא

 יד רַאפ םתס ךיז ןעטלַאה רעבייוו ערעדנַא ןוא ,ענעדיא רעבָארג רעד טימ

 ןעכַאמ ןעליבסנַאמ עכילטע יד ןוא ,רעטכעלענ ןופ ךיז ןעשטַאק ןוא ןעטייז

 ןוא ןעלגרָאג יד רעטנוא רעגניפ עבָארנ יד רעטנוא ןערַאּפש ,עגושמ רָאג ךיז

 ײ...{ רעגידעבעל ,רעבייוו ,רעגידעבעל , : ןעיירש

 ןעמונעגנָא טָאה רעבייוו יד ןופ ענייא : טַאהעג תונמחר טָאה טָאג זיב
 "הוח ןיימ ןופ ןעּפעלש ןעמונעג יז טָאה ןוא עציילּפ םייב ענעדיא עבָארג יד

 | .ן'עזיירד

 ! ןיקטע סעסימ ,טמוק ---

 ....1 טּפעלשענקעװַא יז םיוק ,טָאג ןעקנַאד

 : ן'עזיירד-הוח ןיימ וצ ךַאמ ןוא הטומ טימ ןָא ךיז ךיא םהענ טסלָאמַאד

 ? םייה רעד ןיא ןעגעירק טינ ךיז טסנעק ,עזיירד-חוח ,עפ ---

 : רימ ףיוא יירשעג ַא יז טוהט

 ! ןערעוו עלא רהיא טלָאז םוטש ,רעדניק יד ןייא םהענ ---
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 טי יי

 ןייא ףיוא ףױרַא רימ טפרַאװ ןוא ן'עקמעפ ןעגידנענייוו םעד טּפַאכ ןוא

 .ןעטייווצ ן'פיוא ידייס ענידנענייוו יד ןוא םערָא

 ...?רעניימ ?זמילש ךיז טימ ךיד ךיא ּפעלש סָאוװ ףיוא ,ןייא ייז םהענ ---

 רעזנוא ,ףיימ ַא ןישַאמ יד טוהט ָאד רונ ,טנָאזעג סעּפע ךָאנ טלָאװ יז

 טינ רעיש טלַאפ עזיירד-הוח זַא ,לעקָאש ַא ןוא רהיר ַא ךיז טוהט ןָאנַאװ

 יז ...דנעה יד ףיוא רעדניק ייווצ יד טימ ךיא --- רהיא רעטניה ןוא רעדינַא

 רימ ןוא ,ןַאמ ןעדמערפ ַא ןָא ענעי ,יורפ עדמערפ א ןָא ךיא ,רימ ןָא ךיז טּפַאכ

 ןוא םירעדעג יד ,סעקשיק יד ןעלסיירטוצ ,ךיז ןעלקָאש רימ ןוא ,ךיז ןענעיוו

 ,..םליקסטעק יד ןיא ןערעוו טעפ ןערהָאפ

 עלייוו א ףיוא ןעבָאה ןָאנַאװ ןיא רעבייוו יד ,טפייפ ןוא טּפַאלק גוצ רעד

 ןיא ןעגיוא עזייב טםימ טקוק עזיירד-הוח ןוא ןעשטקָאוװק וצ טרעהעגפיוא

 רהיא ףיוא ןוא ,טהעטש ןיקטע סעסימ ,ענעדיא עבָארג יד ואוו ,טייז רענעי

 ,...החכות עצנַאג יד ןעסָאנעגסיױא זיא םינּפ ןירג ,רַאד

 ןַאד ,רענייז ן'פיוא ןעדנוטש רעיפ ַא בא ךיז רימ ןעלסיירט ױזַא ,רוציקה

 ,םארג טרעוו סע ,טָאג ןעקנַאד ,ןָאנַאװ םעד ןעזָאלרעפ וצ םלוע רעד ןָא טביוה

 ...רעטסנעפ יד ייב ךיז ןעצעזוצ ןוא רעצעלּפ ןעגירק רימ

 טסוק עזיירד-הוח וליפא ,ןעצרַאה ן'םיוא רעטכייל זנוא טרעוו טסלָאמַאד

 ןעקוק וצ ןָא ןעביוה רימ ןוא רעכילהערפ ךָאנ ןערעוו רימ ..,רעכילהערפ ךיוא

 ....ייברעפ ןערהָאפ רימ סָאװ ,דנעגעג ן'פיוא ךעלרעטּפנעפ יד ךרוד

 ,ענירג ..גיוא ןַא רונ טפרַאװ ןעמ ואוו ,םודעמוא ,ןירג ,ןירג ,ןירג

 ךיוא טרעוו ןעצרַאה ן'פיוא ...! דלַאװ רענירג ַא ,ןעלָאהט ענירג ,גרעב עכיוה

 !עקוק וצ בעיל טָאה שנעמ רעדעי ? טרעה רהיא ....היחמ ַא ,ןירג ױזַא סעּפע
 זיא סָאװ ,רעלדעּפ רענידרעהירפ ַא וליפא ,דנעגעג םענירג םענהעש א ףיוא

 ילענניא יד ןָא סעּפע ךיז טנַאמרעד ןעמ ! קינטייטסע-ל?עיר רעליווזנַארב ַא טציא

 {'רעטנוא םייה רעד ןיא דלַאװ ןוא גרעב ,רעדלעפ יד ףיוא ,ןערהָאי עש

 ..סראטש

 סָאװ ,ףָאש ןוא תומהב רעטסנעפ יד ךרוד ןעהעז עניימ ךעלרעדניק יד

 סָאד רעדנַאגופ טנעפע עזיירד-חוח .ךיז ןעהערפ ןוא ,דלעפ ן'פיוא ךיז ןעשאמ

 טימ ךיז טעלנ ,טפול עשירפ יד ךיז ןיא ןייא טחיצ ,זיא סע סיורג יו ,?יומ

 ...ביז טקיווק ןוא ןעצרַאה ן'רעביא דנעה עדייב

 להיפ ךיא ,,.קיי?ארשי ,היחמ א -- ךיז יז טקיווק --- היחמ ַא ,חא ,הא ---
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 ןוא ,קילארשי ,ליומ סָאד ןעפע ! דנוזעג קיטש ַא וצ רימ טמוק סע יװ ןיוש

 ,.,ןייא היצ ,ךיז ןיא ןייא היצ

 ןוא ,ןעק ךיא טייוו יו ,?יומ סָאד טיירב ןעפע ,בעילוצ רהיא ךיא והט

 טיירב ךיוא ןענעפע ,ךָאנ ךיוא זנוא ןעוהט ךעלרעדניק יד ..,היצ ,ךיז ןיא היצ

 ַא ,הַא ,הַא .ךיז ט'תויח ןוא טהיצ עזיירד-הוח ...ןעהיצ ןוא ךעלכעליימ יד

 ....בעילוצ רהיא ,"הַא,הַא , : ךַאמ ןוא היצ ךיא ...! דלענה לכ הטרעוו ...היחמ

 ןעזָאל ןוא ןעהיצ ךעלכעליימ ענעפָא יד טימ ערעזנוא ךעלרעדניק ףניפ יד ןוא

 . ...} הַא ,הַא : סיורא ךיוא

 ןעשרעבייוו ַא ךיז רעטניה רימ ןערעהרעד ,ךיז ןעקיווק ןעטימ ןיא ןֹוא
 : רעטכעלעג

 ...} ַאכדַאכ-ַאכ ! רענַאידניא ע'תמא ,יוא ---

 טקוק ,ןיקטע סעסימ ,ענעדיא עבָארג יד טשרע ,רהעק ַא ךיז ןעוהט רימ

 ...גירנעכאל טצעזוצ טרעוו ןוא רעליימ ענעפָא טימ ןעציז רימ יוװ ,זנוא ףיוא

 ןיוש לי ןוא ענעדנוצעגנָא ןַא עזיירד-הוח ןיימ ְּךֶאד טרעוו אמתפמ

 ןיא ךיז טזייוו רָאטקודנָאק רעד טשרע ,ןיז ילכ ערהיא רַאפ ךיז ןעמהענ

 : סיוא טיירש ןוא ריהט

 ,..! ליוורעטנעפ ---

 .ץַאלּפ רעזנוא זיא סָאד

 ,.,סליקסטעק יד ןיא עגידעבעל ךיז טּפעלשרעד ,טָאנ ןעקנַאד

 ןופ סױרַא רימ ןעכירק ,ליוורעטנעס ןיא ןעמוקעג זיא ;וצ רעד זַא ןוא

 ,ץַאלּפ םעד ןופ רבד-לעב םעד ףיוא ןעטרַאװ קעװַא ךיז ןעלעטש ןוא ןָאגַאװ

 ,ןערעוו טעפ ןערהָאפענ ןענייז רימ ןעמעוו וצ ,דניקסיז עצַאח רעטסימ ףיוא

 ןוא רעבייוו עשידיא ןופ דירַאי רע'תמא ןַא זיא נוצ םורַא טרָאד ןוא

 קלָאפ ןייד טָאה ,ערה ןיע ןייק ,רעבייוו לעיפ ױזַא ,רעסיז עטַאט ...רעדניק

 ...! רימ ייב רעביא ךיז טמהענ עזיירד-הוח ןיימ ןוא ?ארשי

 : ןעזיירד-הוח ןיימ וצ ךיא ךַאמ

 ? לארשי ןמלא אל ? אה ,וטסגָאז סָאװ ,עזיירד-הוח ---

 : טגערפ ןוא טינ ךימ יז טהעטשרעפ

 ? לארשי ,וטפרעדיולּפ סָאװ ---

 ; גָאז ןוא ןיימ ךיא סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ רהיא ךיא ביג

 לעיפ ױזַא ייב זַא ,עזיירד-חוח ,שטייט רעד זיא ?ארשי ןמלא אל --
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 ,,ןעבָאה ארומ טינ קישזדניכ לארשי ףרַאד ,ערה ןיע ןייק ,רעבייוו עשידיא

 ...? טסהעטשרעפ ...ןמלא רעניבייא ןַא ןעביילברעפ לָאז רע זַא

 םעד טָא טרעהרעד יז זַא ,עטכָאקוצ ַא עזיירד-הוח אמתסמ ךָאד טרעוו

 ךיא יװ טארוקא ,ןעגיוא ענױזַא טימ ןָא ךימ טקוק ,לעטרעווכיילג ןעגיזָאד

 יד ןיא עלעדנהיה ענעטַארבעג ַא רונ ,קישזדניכ ?ארשי טינ ןעוועג טלָאװ

 סָאד ןיוש טנעפע יז ןוא ,תינעט ַא ךָאנ ,ןיילַא עזיירד-הוח ,יז ןוא ,סקיקסטעק

 ןעקנַאד טשרע -- ,לַאטש-ריזח ןופ ןושל הנעמ רהיא ןעזָאלוצסױרַא םוא ,ליומ

 : ןַאמ א ןופ לוק נירעזייה א ךיז רעטניה רימ ןערעהרעד טייצ רעזעיד וצ ,טָאג

 ? קישזדניכ רעטסימ טינ רהיא טייז וצ ---

 טָאה ,ןעפָא ןעוועג ?יומ סָאד ןיוש זיא ןעזיירד-הוח ייב יוװ ױזַא ןוא

 יז טעװ הנמלא ןא זַא ,רימ ןערעפטנע וצ טַאהעג טייצ רונ ןושל הנעמ רהיא

 יז טָאה םעדכאנ ! טָאנ ןעקנַאד ,טינ רהעמ ןוא ,ןמלא ןַא ךיא טינ ןוא ,ןעביילב

 :טגָאזעג טעּפמיא ןַא טימ טָאה ןוא ,ןַאמ םעד ןערעפטנע וצ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז

 ! קישזדניכ רעטסימ ןיב ךיא ,סעי ---

 : רהיא ךָאנ ךיא ןוא

 ! קישזדניכ רעטסימ ,סעי ---

 : רימ ךָאנ ךעלרעדניק ףניפ עלַא ןוא

 ךַעעסימ ,סעי ,(ןעמָאנ רעזנוא זיא סָאד) ! םיינ רוֶא ס'טַאד ,סעי --

 ! קישזדניכ

 ַא ךיז ןעוהט טולב ?לעסיב ץנַאג רעזנוא ןוא עזיירד-חוח ןוא ךיא ןוא

 .ןָא םהיא ןעקוק ןוא ןַאמ םוצ רהעק

 עצַאח רעטסימ ,ןיילַא רבד לעב רעד ןייז זומ סָאד זַא ,ןעהעטשרעפ רימ

 ...1 ןערעוו טעפ ןערהָאפ רימ ןעמעוו וצ ,ומצעבו ודונככ דניקסיז

 ,קרַאטש ןוא טיירב ,ץרוק ! ןעדיא ַא ןהעז רהיא טלָאװ ! ןיילַא רע עקַאט

 -קעמש טימ לופ ןוא טבייפ ,טעטלאּפוצ ןוא יורג ,קיד ןוא ץרוק דרָאב א טימ

 עדייב ןופ ,קַאבאט-קעמש טימ זָאנ יד ,ענוואראק ,ץרַאוװש םינּפ רעד .קַאבַאט

 רעד ...רילָאק עירעלַאכ ַא ןופ ראָאה ךעלעקטומשז סױרַא ןעקעטש רעכעלדזָאג

 ענױזַא ןוא עכילהערפ ,עניילק ןעניוא יד .טעשטרָאקוצ ןוא ץרַאװש ,קיד זלַאה

 ַא ןופ דיא ַא יו ,רעגייטש ןעשימייה ן'פיוא רע זיא ןָאהטעגנָא ןוא ,עטוג

 עצרַאװש ןיא ,ןעטפַאק ןעצרוק ַא ןיא :?עטדעטש ןיילק ַא ןיא ךָאו רעצנַאג
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 טימ לעוויטש עטיירב ןיא ,ןעטניה ןופ עטַאל רערַָאס רעסיורג ַא טימ ןעזיוה

 ,סענַאלאטנַאּפ יד ןָאהטעגניירַא ןענייז סע עכלעוו ןיא ,סעוװַאילָאכ

 ןעּפָאטש טפרַאדענ זנוא טָאה סָאװ ,רבד ?עב רעד סיוא טהעז ױזַא טָא

 .רענחיה עשירפ ןוא טפול רענייר טימ

 ןיירַא רימ טקור ןוא ,רע טכַאמ --- דניקסיז עצַאח רעטסימ ןיב ךיא ---

 , : דנַאה עצרַאװש ,עטיירב ןייז ךילהערפ

 -- ? הרוחס רעייא ץְלַא זיא סָאד ןוא ! קישזדניכ 'ר ,םכילע םולש ---

 ,דנַאה ַא טימ ךעלרעדניק יד ןוא ןעזיירד-חוח ףיוא רע טזייוו

 ! םשה ךורכ ,עניימ ,דניקסיז רעטסימ ,סעי ---

 -הוח ֹוצ ןעניוא יד טימ טקניוו ןוא ,טכַאל ןוא רע טכַאמ --- טוג ---

 עַלַא טימ ,דנַאה רעליוה רעד טימ ךיז טשיוװו ןוא ,,רעדניק יד ןוא ןעזיירד

 רעייא רונ ! ענייפ ,הרוחס ענייפ ,עטונ --- : ןָאנ יד ,רענניפ עוואראק ףנימ

 - !עלעדנהיה ערעגָאמ ַא יו רָאנ סיוא טקוק ,ןעבעל לָאז סעסימ
 : ידייל השעמ ,עלענימ סיז ַא טימ עזיירד-הוח טכַאמ

 יד ןיא ךייא וצ ךָאד רימ ןערהָאפ ,דניקסיז רעטסימ ,רַאפרעד --

 ..טעפ ןערעוו וצ ,סליקסטעק

 טעוװ רהיא --- רע טכַאל --- ןערעוו טעפ רימ ייב ןיוש טעוװ רהיא ---

 -ַאכ ..זנעג יװ ,(סרעסעיטסעק) סרעדרָאב עניימ סיוא ּפָאטש ךיא ! ןהעז

 ךייא טעװו רעטלַא רעייא ןוא ,ןערעוו רימ ייב רהיא טעוװ סָאפ ַא יו ! ַאכדַאכ

 ...ןעבָאה רעדלָאה לָאמ ןהעצ טלָאמעד

 ,טכַאל ןוא ,ןעניוא יד טימ ךילהערפ רימ וצ רעדעיוװ טקניוו רע ןוא

 ן'טימ זנוא וצ טכַאמ ןוא טהעג ,ךעלקעּפ יד רעדניק יד ייב וצ טמהענ ןֹוא

 .ןהעגכָאנ םהיא ןעלָאז רימ זַא ,ּפָאק

 : עזיירד-הוח ךָאנ םהיא טיירש

 ? רעטסימ ,סנעטסאק ערעזנוא ןוא

 ןיב ךיא ...ןערהָאפ סנעטסַאק יד ךָאנ ךיא לעװ רעטעּפש ,רעטעּפש ---

 ,..טסעג עיינ עניימ טימ ןעמונרעפ ןענייז עדייב ןוא ןעגעוו ייווצ טימ ָאד

 .גנַאג ןייא ןיא רע טיירש --- ן'ירעמ טימ ןערהָאפ טעוװ רהיא ,טמוק

 ,ךעלרעדניק יד ןוא עזיירד-חוח ,ךיא ,םהיא ךָאנ ןהעג רימ ןעמהענ

 ליוו 1 ירעמ טימ ןערהָאפ ןעלעוו רימ זַא ,טרעחרעד עזיירד-הוח זַא ןוא

 :יז טנערפ ,זיא סָאד רעוװ ןעסיוו אמתסטמ ךָאד יז
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 ? ירעמ זיא רעוו ---

 : טכַאמ ןוא ןֶא טרעדנואוורעפ רעטלַא רעד זנוא טקוק

 ! ןייז דנוזעג לָאז ,עניימ עשטַאילק יד .,.ירעמ ןיימ ,ירעמ ---

 ךעלרעדניק ףניפ עֶלַא ןוא ,רהיא ךָאנ ךיא ןוא עזיירד-הוח ךיז טכַאלוצ

 טלעוו רעד ףיוא רָאג טלָאװ עזיירד-חוח יו טַארוקַא ,ךילהערפ ױזַא ,רימ ךָאנ

 : טכַאמ ןוא ךיוא טכאל דניקסיז רעטלַא רעד ןוא .ןעוועג טינ

 יו ןהעש ! רימ ייב יז לָאז ןעבעל זַא ,ן'ירעמ א ןהעז רהיא טלָאװ ---

 ייב יז לָאז ןעבעל .עקלודַאה ענעגויא ןַא ! שממ המכח ַא ,גולק ןוא ,ןחוז יד

 ,דניק ןעגייא ןייז ןעגעוו יו ,טַארוקַא רע טדער -- רימ

 ַא ,עסיורג א ,עשטַאילק עליואוו ַא עקַאט .ן'ירעמ וצ וצ רימ ןעהעג

 .ןערעטש ן'םיוא קעלפ ןעסייוו ַא טימ ,עקנַאלוב

 טוהט ןוא רבד-לעב רעזנוא טכַאמ --- טסעג עיינ ןענייז סָאד ,ירעמ ---

 ,ןלַאה יד טעלג ַא רהיא

 ּפָאק םעד םהיא וצ רהעק ַא יז טוהט ,םהיא טהעטשרעפ םינּפח ירעמ

 טקוק ןוא ןערעיוא יד טימ רהיפ ַא טוהט ,ןערעטש ן'םיוא קעלפ ןעסייוו ן'טימ

 ןערהָאפ : ןעגערפ טלָאװ יז יו טַארוקַא ןעניוא עסיורג ערהיא טימ םהיא ףיוא
 | ?ןיינ יצ ,םייהַא רימ

 וצ וצ יז טהעג ,עטנעי ַא יבַא טינ זיא יז זַא ,ןעזייוו ?ליוו עזיירד-הוח

 : שילגנע רהיא ףיוא רהיא וצ טכַאמ ןוא ן'ירעמ
 ,(? ירעמ וטסכַאמ סָאװ) ? ירעמ ,ודדוד יא ---

 : דניקסיז רעטסימ רהיא טקרעמעב

 ...ןחעטשרעפ רעסעב יז טעוװ ,שידיא רחיא וצ טדער ---

 : ןושל עמַאמ ףיוא ן'ירעמ עזיירד-הוח טנערפ

 ףיוא טעלג ַא רהיא טוהט יז ןוא --- ? ירעמ ,סעּפע ךיז וטסעקירב ---

 | .רעכעלדזָאנ יד
 ן'טימ טפרַאװ ןוא ,רעכעלדזָאנ יד טימ ןעקשרָאּפ וצ ירעמ ןָא טביוה

 ,עניימ עבויל ,עזיירד-הוח ,ןיינ,, : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ יז יוװ ,טארוקַא ,ּפָאק

 ".רוטַאנ ןייד טינ בָאה ךיא

 ; טקרעמעב רעטְלַא רעד ןוא

 טכירק ,ונ ! םינּפ ןיא רהיא טכירק ןעמ זַא דנייפ טָאה ירעמ ןיימ ---

 ...ןעגָאװ ןיא ןיירַא
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 ףיוא דניק ןייא ,ןעזיירד-הוח ןעבענ ךיא ,ןעגָאװ ןיא ךיז ריכ ןעצעזוצ
 רעטסימ ןעבענ טנָארפ ןיא ייווצ ןוא סיוש ןיימ ףיוא ייווצ ,סיוש רהיא

 .דניקסיז

 : טכַאמ ןוא דנעה יד ןיא סעצייל יד טמהענ רע

 .ןעסע ןעליוו טסעג יד ! םייהַא ,עלערעמ ,ונ ---

 .ףיורַא גרַאב רעהירפ ןערהָאפ רימ ןוא ,סיפ ןעלעטש ןָא טביוה ירעמ ןוא

 ףיוא ירעמ ךיז טמהענ םעדכָאנ .ףױרַא גרַאב רעדעיוװ ןוא בָארַא-גרַאב ןַאד

 ,רענייטש יד רעביא טּפַאלק ןעגָאװ רעד .סקניל געוו םענרענייטש ןעלָאמש ַא

 ןעצנַאג ןיא ךיז טרהעק ןוא סקניל ןוא סטכער ,ןיהַא ןוא רעהַא ךיז טפרַאװ

 רעדניק יד ,טעשטיווק עזיירד-הוח .עװַאנַאק עפעיט ַא ןיא רעביא טינ רעיש

 : ן'ירעמ ן'רסומ וצ ןָא טביוה דניקסיז רעטסימ ןוא ןעיירש

 ןעקַארשענרעביא וטסָאה טָא ! טסהעג וד יו טינ טסהעז ,ירעמ ,עפ ---

 ...1 טסעג עניימ

 געוו ןעגידמאז ,ןעטיירב ַא ףיוא סטכער ךיז טמהענ ןוא טגייווש ירעמ

 .רעלענש ןעפיול וצ ןָא טביוה ןוא

 ךיז טעידוה ,געוו ןעטַאלנ ַא רעביא ןענָאװ רעד ןיוש ךיז טגָארט טציא

 ,ןעגעקטנא זנוא טזָאלב עלעטדניוו רעלהיק א ! היחמ ַא ,בָארַא ןוא ףױרַא

 ...! גיטפול ,קַאמשענ יו ,יוא ,זנוא טעצסַאל ןוא טעלג

 ןהֶא ,ענירג תמא רעבָא ,גרעב ענירג ,עכיוה ךיז ןעהיצ ןעטייז עדייב ןופ

 ןעלָאהט גרעב יד רעטנוא טרָאד ןוא ...רעמיוב ןהִא ןוא רעמיוב טימ ! טפָאלב

 ַא גרעב יד רעביא ןוא ..,ךעלעמילב עקניסייוו טימ עצנַאנ רעדלעפ ,ענירג

 ,רעליווזנַארב ןייק טינ וליפא ,לעמיה רעקרָאי וינ ןייק טינ רעבָא .,,לעמיה

 -ייהט ַא ןופ יו ,ןערילָאק עֶלַא טימ ,דנַאל-?עמיח ןופ ?עמיה רעטכע ןַא רונ
 | ...טכַאמעג רעטומלרעּפ ןערע

 רעטסימ טימ ךיז טדערוצ ןוא טנעלעגפיוא רָאנ טרעוו עזיירד-הוח ןיימ

 ךיז רעה ךיא .תורישע רהיא ןעגעוו ,ךיז טהעטשרעפ סָאװ ןענעוו .ן'דניקסיז

 ,טסואוועג טינ רָאנ בָאה ךיא ,רעסיז עטַאט --- טלהעצרעד יז סָאװ ,םעד וצ וצ

 -זנָארב ,ןילקורב ,קרָאי וינ ןיא רעזייה בָאה ךיא ! ןיב ךיא רשוע ןַא רַאפ סָאװ

 ךיא בָאה ,עזיירד-הוח טינ סייוו אקירעמַא ןיא טדעטש ערעדנַא ןופ .,,ליוו

 ...רעזייה ןייק טינ טרָאד

 ןוא ןעגיוא עטעריצשענסיוא טימ וצ ךיז טרעה דניקסיז רעטלַא רעד

 טי : 7 ֿ

 ןאי
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 טייל עכייר ַא ראפ סָאװ ,ירעמ ,טסרעה ,טסרעה, : עלייוו עדעי סיוא טיירש

 "! ןענייז ייז

 : עזיירד-הוח טכַאמ םיצולּפ ןוא

 ? דניקסיז רעטסימ ,ךָאװ ַא ןענעכער זנוא רהיא טעוװ לעיפיוו ןוא ---

 : רע טרעפטנע ---

 רעיפ וצ ןוא ןעטְלַא רעייא רַאפ רַאלָאד טכַא ,ךייא רַאפ רַאלָאד טכַא --

 ,ןהעצכעז זיא טכַא ןוא טכַא : ןענעכערעב סע ןענעק רימ ..,דניק ַא רַאפ רַאלָאד

 ןוא סקעז יאדוַא זיא גיצנַאװצ ןוא ןהעצכעז ...גיצנַאװצ זיא רעיפ לָאמ ףניפ

 סיוא רע טיירש -- ! סעסימ ,ןעבעל רהיא טלָאז ,י"ח לָאמ ייווצ ...גיסיירד

 .ךילהערפ

 ןוא ,ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ רימ טרעוו ,?כה ךס אזַא רעהרעד ךיא זַא

 ,זָאנ יד בָארַא ךיוא טזָאל עזיירד-הוח

 : ןעגניד םהיא טימ ךיז יִז טפורּפ םעדכָאנ

 ...1 רַאלָאד ? ןעמעֶלַא ךָאד טנעכער רחיא ,דניקסיז רעטסימ שטייטס ---

 : רע טרעפטנע

 ...ךייר ױזַא ,טָאג ןעקנַאד ,טייז רהיא ? סעסימ ,ךיז רהיא טנניד סָאו ---

 | ,..ערה ןיע ןייק רעזייה לעיפ ױזַא טָאה רהיא

 ;ליטש ךאמ ןוא רהעק ַא רהיא וצ ךיז ךיא והט

 ! עזיירד-הוח ,רעזייה עטפָאלבעג ענייד ריד זיא טָא ---

 : סעכ ןהָא לָאמ סָאד ןוא ,ליטש רימ יז טרעפטנע

 ןערהָאפ רימ ,וינורַאנ ...רהעמ רַאלָאד עכילטע ןעטסָאק טעוװ ,ונ --

 ואוו טָאה רע : הטרעוו זיא ץַאלּפ ןייז ...ןערעוו טעפ ,דנוזעג רעזנוא רַאפ ךָאד

 ..! םהיא ייב טלעיּפש קיזומ ,ךיז ןעדָאב וצ

 ; םהיא וצ רהעק ַא ךיז טוהט יז ןוא

 ? דניקסיז רעטסימ ,ךייט רעייא ןיא ףעיט סעּפע זיא ---

 ...| טנעקירטעגסיוא זיא רע ,ואוו ? ךייט ןיימ ןיא ---

 עק ןעמ ןַא ,גנוטייצ ןיא טלעטשעגניירַא ךָאד טָאה רהיא ,שטייטס ---

 ? ןעדָאב םהיא ןיא ךיז

 י?ָאמעד ןוא ,חסּפ ךָאנ דלַאב גנוטייצ ןיא טלעטשעגניירַא בָאה ךיא --

 ,גסיוא ךייט רעד זיא רעבָא טציא ,ןעדָאב םהיא ןיא טנעקעג ךיז ןעמ טָאה

 ...םעד ןופ םינ סייוו גנוטייצ יד ,טנעקירט
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 ? ךייא ייב ןעמ טלעיּפש סיזומ ןוא ---

 -רַאה ַא ףיוא רע טלעיּפש ,ָאד זיא עקמעס ןיימ זַא ..!ייאדוא ? קיזומ ---

 ...עקינָאמ

 וצ ךאמ ךיא ןוא זָאנ יד רעגירדעינ ךָאנ בָארַא עזיירד-הוח ןיימ טזָאל

 : רהיא

 ? אה ,עזיירד-הוח ,ונ ---

 ; יִז טכַאמ םורַא עלייוו ַא ןיא רעבָא ,יז טגייווש

 ,ןעננטגעג טינ ייס-יוו-ייס ךיא טלָאװ ןעדָאב ךיז ךייט ןיא .ךיא סייוו --

 ףיוא ךיוא ךיא ףרַאד קיזומ יד ןוא ..,רעסַאװ טלַאק רַאֿפ ארומ בָאה ךיא

 ...! ןערעוו טעפ רונ יבַא ,טע .,,! ּפָאק םעד רונ טלעמוטרעפ ...תורּפכ

 עשזָאכַאּפ זיא סָאװ ,עדייבעג רעצראווש ,רעסיורג ַא וצ וצ ןערהָאפ רימ

 .ןהעטש טביילב ירעמ .עמשטערס א ףיוא

 ןעיירש ,ןעצקַאוװק ,רעייא ףיוא רענהיה יו ,רעבייוו ןעציז קינַאנ ן'םיוא

 ךעלבלעק ראָאּפ ַא ןוא רעבייוו ןעציז זָארג ן'פיוא זיוה ן'רעטניה ...ןעכַאל ןוא

 ןעהעטש לעגרעב ןעטנעהָאנ םעד ףיוא רעביאנעגעג .,.ייברעד ךיוא ךיז ןעשַאּפ

 :ןעשטיווק ןוא ,ןעקסיּפ ןוא דנעה יד טימ זנוא וצ ןעכאמ ,ךעלריימ ןוא רעבייוו

 ןופ ןעמַאזוצ ךיז ןעפיול ,ןענָאװ ןופ סױרַא ןעכירק רימ זַא ...! אר ,אר ,אר

 ַא טימ יירשעג ַא טימ ,רעדניק יד ,רעבייוז יד ,זנעג ערַאטס 8 יװ ,ןעטייז עלא

 ,ףימ ןעטכַארטעב ןוא זנוא םורַא םורַא ךיז ןעלעטש ,רעטכעלעג ַא טימ ,םערָאיל

 ...ךעלקעּפ ערעזנוא ןוא ,רעדניק יד ןוא ן'עזיירד-הוח

 פעקניוװ א רעטניה ןופ ןעפיולוצ ךיוא טמוק דנוה רעצרַאװש ,רעסיורג ַא = |
 ףיוא טגנירּפש ,ןעשטואוואקס ןעכילהערפ ַא ןוא ןעננירּפש ַא טימ זיוה ןופ

 יד םהיא טקעל ןוא קע ן'טימ טהערד ,טליב ,ךיז טהערמ ,דניקסיז ןעטלַא םעד

 ,דנעה עוואראק ,עצראווש

 ךיוא ךיז ןעזָאל ןוא עלעּפַאק ןופ בא טינ ףיוא ןעהעטש רעבלעק יד

 .ןערעה
 : עזיירד-הוח טנערפ

 ?קעריב סעסימ סעּפע זיא ואוו ןוא ---

 ךיוא ייז טלַאה דנוח רעד ןוא ,ּפַאלק ןייא טימ רעבייוו עַלַא ןערעפטנע

 : ןעליב ןעכילהערפ ןייז טימ רעטנוא|

 ...! ןעריצַאּפש קעװַא זיא קעריכ סעסימ ---
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 258 ןירבָאק ןָאעל ,

 רעסיורג ַא --- רעמיצ רעזנוא ןיא ןיירַא זנוא טרהיפ דניקסיז רעטלַא רעד

 םוצ ןעטייווצ םעד טימ ןוא "טעזָאלס-רעטָאװ , םוצ רעטסנעפ ןייא טימ רעמיצ

 סע ...טרעכיוררעפ טושּפ יצ ,ױזַא טברַאפעג ,ץרַאװש ןענייז דנעוו יד .,,לַאטש

 רעטרעכיוררעפ ַא ןוא דָאמָאק ַא ,לחוטש ןייא ,ןעטעב ייווצ טרָאד ןעהעטש

 | | .לעּפמעל

 ,דניקסיז טכַאמ --- { טייהרעדנוזענ ןעפַאלש רהיא טלָאז ָאד טָא --

 | : עזיירד-הוח םהיא ייב טגערפ |

 ? רעדניק ףניפ ? ןעפָאלש ןעלעוו ואוו רעדניק יד ןוא ---

 ן'םיוא יירד ,ץָאלּפ סעקילדיוו עניילק ענױזַא ןעפרַאד ?עיפיוו ,טע ---

 ,..דרע'רד ףיוא ייווצ ןוא טעב

 : ענעדנוצעגנָא ןא עזיירד-הוח טרעוו

 ? דרע'רד ףיוא רעדניק עניימ ---

 וצ היחמ ַא ..גָאט עלַא סיוא ןעמ טרעק לֶאּפ םעד ,סעסימ ,יוא ---

 ! םהיא ףיוא ןעפָאלש

 ,רעמיצ ןופ סױרַא טהעג רע ןוא

 : רהיא וצ ךיא ךַאמ

 ? ַאה ,עזיירד-הוח ,ונ ---

 : רימ ףיוא יירשעג ַא יז טוהט

 ייז ןַא ,ןעמהענ ייז טעוו דש רעד 4 לזמילש ,ךימ וטסעקונ סָאװ --

 !רעלדעּפ ַא ךָאנ טזיב וד זַא ,ןעטכוד לָאז ? סָאװ ,דרע'רד ףיוא ןעמָאלש ןעלעוו

 וצ סױרַא ךיוא טהעג רעטסנעפ ענעפא סָאד זַא ,ךיז יז טּפַאכ ָאד ןוא

 ; סיוא טיירש ןוא דנעה יד ןיא שטַאּפ ַא יז טוהט ,"טעזָאלק רעטָאװ  םעד

 ! רעטסנעפ ןיא זיא "טעזָאלק רעטָאװ, רעד ןוא ,העז ---

 : רהיא ךיא רעפטנע

 ? ַאה ,עזיירד-הוח ,ונ ---

 ; רימ ףיוא יירשעג ַא יז טוחט

 -רעפ וד ? דמושמ ,ןעקווַאה וצ ןוא ןעקונ וצ ןערעהפיוא רימ טסעוו ---

 טָא ! ןערעוו רעטדניזעג ךיא לע רעמָאט ,ריד וצ גָאלק ַא ,טינ רימ טסניג

 ..טעפ ןוא קרַאטש ,דנוזעג ןערעו ָאד ךיא לעוװ שינעקופוצ ףיוא ריד

 ...| טכַאמעגוצ ןעטלאה ןענעק ןעמ טעװ רעטסנעפ יד ,השקשינ
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 רעטייווצ ס'דניקסיז רעטסימ זיוה םוצ וצ טרהָאפ ןענירעד ןעטימ ןיא

 :רעבייוו יד ןופ יירשעג ַא רימ ןערעהרעד דלַאב ןוא ןעגָאװ

 ...! ןיקטע סעסימ ,ָאללעה ---

 ַא טשרע ,לַאטש םוצ סױרַא טהענ סָאװ ,רעטסנעפ םוצ וצ ןעפיול רימ

 ...1 ןעגַאװ ןופ טכירק ענעדיא עבָארג יד ,ןיקטע סעסימ ! ךָארב ַא ,גָאלק

 יד טימ טכערברעפ ,לעג ןוא ןירג ,יז טהעזרעד יז זַא ,עזיירד-חוח טרעוו

 : טצכערק ןוא דנעה

 ,..1 ָאד ךיוא יז ,יוא ---

 : ךַאמ ןוא תונמחר רהיא ףיוא ךיא גירק

 וד זַא ,טינ סעגרעפ ,ץֹרַאה סָאד בא טינ ךיז סע ,עזיירד-הוח ,ונ ---

 | 4! ןערעוו טעפ רעהַא ןעמוקעג טזיב

 .1908 ,ילוי
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 .ילוי שרוח ןיא ,טכַאנ-רַאפ גָאטשרענָאד ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 טקעדעב זיא ?לעמיה רעד ...ךשוח ןערָאװעג ןעסיורד ןיא זיא םיצולּפ

 -ולנרעפ ןיא טייקליטש עכילקערש ַא ןוא ,סנעקלָאװ עצרַאוװש טימ ןערָאװעג

 ךיז טָאה סע ...עלעטניוו ַא ןופ ךיוח ןייק .ןעטמול רעד ןיא ןערָאװעג טרעוו

 ...טלעטשעגבָא ךיז ץרַאה סָאד לָאמַא טימ טלָאװ רוטַאנ רעד ייב יוװ ,טכַאדעג

 -ענ ןעסיורד ןיא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,טיילסערּפסקע יד ןופ דרעפ יד

 ןעקָארשוצ ,ּפעק יד טזָאלענבָארַא ןענָאה ,טירטס ןָאיזיװיד ףיוא ,ןענַאטש

 עטיירב ערעייז טימ טעּפָארכעג רעווש ןעבָאה ןוא ןערעיוא יד טימ טרהיפעג

 טימ ןעקעדוצרעביא ייז טלייאעג ךיז ןעבָאה טיילסערּפסקע יד .רעכעלזָאנ

 ןיא רעדָא ,סנעגָאװ עטכַאמעגוצ יד ןיא ןעטלַאהעב ןיילַא ךיז ןעבָאה ןוא סעקעד

 ,ןעפַאלעג ,טלייאענ ךיז ןעבָאה רעהענייברעפ יד .ןעמָארק ענידעייברעד יד

 ,םערוטש םעד ןופ ןערעוו וצ ןענורטנַא ידכ

 ןעבָאה סָאװ ,טירטס ןָאיזיװיד ףיוא רעזייה-טנעמענעט יד ןופ םינכש יד

 -עקנירעּפ ערעייז רעטסנעפ יד ןיא ןערעטפול ןעגנַאהעגסױרַא הירפ-רעד ןיא

 טעב רעד וצ טגנַאלעב סָאװ ,סעֶלַא ןוא ךעלערדלָאק ערעייז ,ךעלעשיק ,ךעל

 ןיא ןעמהענוצניירַא סע טלייאעג ךיז ןעבָאה ,טעב רעד ןופ ןעטלַאּפש יד וצ ןוא

 .רעטסנעפ יד טימ טּפַאלקעג ןעבָאה ןוא בוטש

 עצרַאװש עטרעביושוצ טימ ּפָאק ַא טקורענסױרַא יורפ ַא טָאה טרָאד

 טימ ןעטנוא טקוקעגבָארא ,קָאטש ןעטירד ַא ןופ רעטסנעפ ַא ךרוד רָאָאה

 : שטיווק ַא טימ ןעירשענ ןוא טסגנַא

 רעד זיא ואוו ,רימ וצ גָאלק ַא ?וטזיב ואוו ,תרזממ ,ענעה ,ענעה ---

 ! ? ענעה ,לעגניא

 ,רעטסנעפ סָאד טּפאלקרעפ םרטיל טימ טָאה יז זוא
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 עגנַאל עכיילב א ןעגנַאנענסױרַא זיא זיוה-טנעמענעט רעטייווצ ַא ןופ

 -ילבעג ןהעטש זיא ,לעברַא עטרעשַאקרעפ-ךיוה ןוא דנעה עסַאנ טימ ענעדיא

 ןָאהטעג יירשעג ַא טָאה ןוא ריהט-סַאג רעד ייב ּפערט ענרענייטש יד ףיוא ןעב

 זיוה ןעגעג טלעיּפשענ ךיז טָאה רעכלעוו ,עלעגניא ןעגירהָאי-טכַא רהיא וצ

 :לעגניא ןעטייווצ ַא טימ ללָאב ןיא

 ? ינ ,עטסהעג ,ריד ףיוא ענישאמ עשאמ ַא ,סקַאמ ---

 ןעטציהוצ ן'םיוא ךעלקנערּפש-רעמוז ןוא רָאָאה עטיור טימ ,לעגניא סָאד

 ,ןוא סעקציילּפ עלָאמש יד טימ ןָאהטעג הערד א גידלודעגנוא טָאה ,?'םינּפ

 ףרָאװ ַא רע טָאה -- ?!ןיילַא ךימ זָאל וד ! טייר-ללָא , : גידנעיירשסיוא

 .רבח ןייז וצ ?ללָאב םעד ןָאהטעג

 ,.} יײַאג ביטש ןיא ,ןעסַארסיוא ןייַאצ יד ריד ?'ךיא ,סקַאמ ---

 ץ'טימ ןעהערד ,סיפ יד טימ ןעשטּפָאט וצ ןעביוהעגנָא טָאה ?עגניא סָאד

 : לוק גידנענייוו ַא טימ גידנעיירש ןוא לערעּפרעק ןעצנַאג

 ,..טִא ,ןהעג טינ ךיא טָא ! ןהענ טינ ךיא טָא ! טייר-ללָא ,טיירד?לא ---

 ןייז םהיא וצ ןָאהטעג זָאל א ךיז טָאה -- ? ַאה ,ןייַאנ טינ ט'ס וד ---

 ,םערָא ןעטכער ן'םיוא לעברַא יד טרעשַאקרעפ רעכעה ךָאנ טָאה ןוא רעטומ

 ךיז טָאה ,רַאוטָארט ןעטייווצ ן'פיוא ןעפַָאלעגרעבירַא זיא לעגניא סָאד

 .ןעגיוא עזייב טימ רעטומ ןייז ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשעגבָא

 ריהט-סַאג רעד ייב פערט ענרענייטש יד ףיוא ןענַאטשעג רעדעיוװ זיא יז

 : ןעירשעגרעבירַא םהיא וצ טָאה ןוא

 ...! ןייַאג דלַאב טעוו ןענייר ַא ,ךאי גוז ,ןַארַא ביטש ןיא ייֵאג ---

 ,סעכ טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ! טייר-ללַא ! טיירדללא ,יונ ---

 ץימש א סע טָאה ןוא ּפָאק ןעטיור ןייז ןופ ?עטיחה סָאד טּפַאכעגרעטנורַא

 סע רעדעיוװ ,לעטיה סָאד ןעביוהענפיוא רע טָאה ןַאד .דרע רעד ןָא ןָאהטעג

 םיוק ,עילָאװַאּפ רעטומ ןייז וצ ןהעג ןעמונעג ןוא ןעסַאלעג ןיוש ןָאהטעגנָא

 ּפערט ענרענייטש יד ףיוא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו רונ ,סיפ יד גידנעּפעלש

 וצ םהיא ידכב ןעביוהענפיוא דנַאה יד טָאה רעטופ ןייז ןוא ריחט-סַאג רעד ייב

 רעטנוא ןופ טשטילגעגסױורַא ךיז ,ץאק ַא יװ ,קנילמ רע טָאה ,ןייז דבכמ

 ןיא ןוא ,ןעלעטשוצסיורַא גנוצ יד רהיא טָאהעג טייצ ךָאנ שָאה ,דנַאה רהיא

 ...ןעדנואוושרעפ ריהט ןיא

 5 )45 ורש9:8 אשר שא יו ריי יא
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 ,רעצרַאוװש ןוא רעצרַאוװש ץלַא לייוורעד ןערָאװעג זיא לעמיה רעד ןוא

 .רעטכידעג ןוא רעטכידעג ץלַא ןעסיורד ןיא ךשוח רעד ןוא

 קסָאילב ַא ךשוח םעד ןיא טָאה סַאּפ רעגידרעייפ רעטיור-ךיליולב ַא

 רעטייוו רעד ןופ טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב ןוא ,ןעשָאלרעפ ךיז ןוא ןָאהטעג

 -ייקעג ץעגרע טרָאד ךיז טלָאװ רע יו טַארוקַא ,רענוד רעליטש ַא טייקטייוו

 ...רעזייה-טנעמענעט עטייוו יד ןופ רעכעד יד רעביא טלעק

 עטצומשעגנייא עבלַאה א .ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה דניוו רעקראטש ַא

 וצ זיא דניוו רעד ; סָאג ןעטימ ןיא טרעגלַאװעג ךיז טָאה גנוטייצ עשידיא

 ַא ןָא טקורעגבָא לעסיב ַא ךיז ,ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה יז ,ןעניולפעגוצ רהיא

 הזגור טימ דניוו רעד יז טָאה רעבָא דלַאב .ןעגעיל ןעבילבענ זיא ןוא טייז

 רהָּצא טימ ןעהילפ ןוא ןעטפול ןיא ןעהערד ןעמונעג יז טָאה ,ןָאהטעג ּפַאכ ַא

 ,וצ קרַאּפ דרַאויס םוצ ךיילג ףױרַא ,ףיורא ךיוה טעה-טעה

 ַא טרעהרעד רעדעיוו ךיז טָאה -- ! ם-ם-םושז -ם"ם-םושז -םושזישז ---

 ןוא ץילב ַא םעד ךָאנ ,טנעהַאנ ץנַאנ ןיוש רענוד ַא ןופ ןעלקייק גידעכליה

 ,ץילב ַא לָאמַא ךאנ ןוא רענוד ַא רעדעיוו

 ,ןענער-סוג א ןָאהטעג סָאנ ַא טָאה םיצולּפ ןוא

 טָאה דניוו רעד ןוא ,רעדליּפעג ןוא שער ַא טימ ןעסָאנעג טָאה ןעגער רעד

 -טנעמענעט יד ןופ דנעוו יד ןָא ןעסימשעג ,תורוש עמורק ןיא ןעבירטעג םהיא

 ,רעיילש ןערעטסניפ א ןיא טלעקיוועגנייא טקוקעגסיוא ןעבָאה סָאװ ,רעזייה

 ןעגָאי רעזייה-טנעמענעט יד ןופ דנעוו יד רעביא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא

 ...סנעטָאש עגידרעסַאװ עלעקנוד ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ךיז
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 רעד ןופ םייהַא ןעפיול וצ ןעמוקעג ירעמ זיא רעטעוו ןעניזָאד םעד ןיא

 .טייברַא

 ףיוא ןיוה-טנעמענעט ַא ןופ קָאטש ןעטפניפ ַא ףיוא טניואוועג טָאה יז

 .טירטס ןָאיזיוװיד

 ןוא עטיור יד ןופ .טצענעגכרוד ןעצנַאג ןיא ןעוועג ןענייז רעדיילק ערהיא

 ךיז ןעבָאה ,סנעּפָארט טעּפַאקעגרעטנורַא ןעבָאה טוה רהיא ףיוא ןעמולב עיולב

 ןעסאנ ַא ייז ףיוא טזָאלעגרעביא ןעכָאה ןוא ןעקַאב ערהיא רעביא טלעקייקעג

 ,רילָאק חנושמ ַא ןופ רוּפש
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 ן'פיוא ?לעטייש ַא טימ ,45 רהָאי א ןופ ענעדיא ַא ,לעטינ רעטומ רהיא

 טשימעג טָאה ןוא עלעווייאדזעג ַא ןעבענ ןענַאטשעג טייצ רעד ןיא זיא ,ּפָאק

 שטַאּפ א יז טָאה ,ן'ירעמ ןהעזרעד טָאה יז זַא ,לעּפעט ַא ןיא ?עפעל ַא טימ

 :ןעירשעגסיוא קערש טימ ןוא דיילק רהיא רעביא ןָאהטענ

 ןַא טרעהעג וטסָאה ! ןענָאלשעגנייא טינ ךימ טָאה רענוד ַא ,יוא --

 ? העד רסח וטזיב !עלדעמדַאדַאמ ,טצענעגכרוד זיא יז יו ?לעסיבַא טקַא

 זיא העוו ,קַאלס ַאר'ס ? ןענער-סוג ַאזַא ןעטראוװרעביא טנעקעג טינ וטסָאה

 ...!רימ

 קָאװצ ַא ףיוא טוה רחיא ןעגנַאהעגפיוא ןוא טרעפטנעעג טינ טָאה ירעמ

 .ןעגיוושעג ןוא רעדיילק יד ךיז ןופ ןָאהטסיױא ןעמונעג יז טָאה ,ריהט ןעבענ

 -- !לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ,ןעפיול ןעגער-סוג אזַא ןיא ---

 ,לעטיג טדערעג טָאה

 -רעטנוא ץרוק רהיא טָאה -- ;! הנאד ןייד טינ ,גייווש ,גייווש ,ונ ---

 .רעדיילק עטשרעביוא יד ךיז ןופ גידנעמהענבָארַא ,ירעמ ןעכָארב

 וטסָאה ,לעסיבַא טקא ןַא ,ןעגער ןיא טפיול ? ַאה ,הגאד ןייד ,ןעדָאװ ---

 רעמלַא םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ,רעגיהור ןיוש טדערעג לעטיג טָאה --- ? טרעהענ

 ןוא לעצעט ַא טימ זָאלג ַא ןעמונעגסױרַא ןעטרָאד ןופ טָאה ,רישעג טימ

 ןעלהיקרעפ ,ןעטיהסיוא רע לאז ,ךָאנ ךיז ןעק ןעמ --- .עעהט ןעסיג ןעמונעג

 ... 4 ?עסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה .ןעגערדסוג אזא ןיא

 ..עעהט קנירט ,ַאנ --- .שיט ן'פיוא עעהט יד טלעטשעגקעװַא טָאה יז

 ...טרעהעג וטסָאה ...ַאזַא ןיא טפיול

 .רעמיצ-טנָארּפ ןיא סיורַא דנענייווש זיא ירעמ

 ,זגורב זיא יז זַא ןמיס רעטסעב רעד ןעוועג זיא ןעגייווש סָאד

 : ןעגנַאגעגכָאנ רהיא זיא יז ןוא טסואוועג סע טָאה לעטיג

 ,העג .זנורב ךָאנ זיא ןוא ןעגער ןיא טפיול ! זנורב ןיוש ,בוט ?זמ ---

 .עעהט קנירט

 .טרעפטנעעג טינ טָאה ירעמ

 ןעטלָאק רעד ,לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ..,ךיז טס?יוװ וד יוו --- ו

 טימ טדערעג לעטיג טָאה --- ! טינ קנירט ,ונ ! טהערדרעפ ןיוש רהיא טָאה

 טקַא ןַא טרעחעג וטסָאה ! טגָאזעג רהיא טרָאװ ַא ,יז טעליוקעג --- סורדרעפ

 סע זַא ...ןעגָאז טינ טרָאװ ַא ,טינ עמַאמ ןייק רָאנ זיא עמַאמ ַא ? לעסיבַא
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 הָאנ ,הלילח ,ךיז ןעק יז ,העוו טוהט ץרַאה סָאד רימ זיא ,רעטכָאט ןיימ זיא
 וטסליװ ,ונ --- טרעפטנערעפ ןעצעמיא רַאפ יו ךיז יז טָאה --- ןעלהיקרעפ

 טימ ןוא זייב ןעירשעגסיוא ןַאד יז טָאה -- ? טינ טסליװ וד ? ַאה ,ןעקנירט

 ...} הגאד ןיימ ,דנַאװ רעד ןָא ּפָאק --- גָאטהעװ

 ,ךיק ןיא קירוצ ןעפָאלעגסױרַא זיא יז ןוא
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 .ןעצרַאה ן'פיוא ןעוועג רעווש רונ זיא רהיא : זנורב ןעוועג טינ זיא ירעמ

 טקוקענסױרַא טָאה ןוא רעמיצ-טנַארפ ןיא רעטסנעפ ַא ןעבענ ןעסעזעג זיא יז

 םעד וצ ןוא ןערענוד יד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה ,ןעסיורד ןיא ןעגער ן'פיוא

 ןוא טעיָאנעג ,טעמעצשעג רהיא טָאה ןעצרַאה םייב ןוא דניוו ם'נופ ןעפייפ

 ...ןעגיוצעג

 "גניר רעטיײברַא , ןופ קינקיּפ רעד ..,סנעגער רונ ןעסיג ךָאו עצנַאג ַא

 ױזַא טָאה יז ןוא ...ןערעוו טנעלעגבָא ךָאנ ןעק ,תבש ןעזעיד ןייז ףרַאד סָאװ

 ...קינקיּפ ןעגיזָאד םעד ןופ טעטרַאװרע לעיפ ױזַא ,םהיא ףיוא טפָאהעג לעיפ

 ,טפיוקעג גנַאל ןיוש יז טָאה טעליב ַא .םהיא ןופ יז טכַארט ןעוָאװ ייווצ ןיוש

 ,טלהָאצעב םהיא רַאפ טָאה יז סָאװ ,טנעס 5 יד ,הלילח ,טינ טעװעלַאשז יז

 טעוו סקַאמ זַא טסייוו יז ןעוו ,סָאװ ,טעװעלַאשזענ יז טלָאװ רַאלָאד ףניפ ןוא

 םוצ ןעבעגרעביא ױזַא זיא רע ,ןייז סיווענ טרָאד טעװ סקַאמ .,,? ןייז טרָאד

 ,..} "גניר רעטיײברַא,

 ןעועיד ייב) ייז ייב ןוא ,ןענעגעגעב רעדעיוו טרָאד ךיז ןעלעוו ייז

 ךָאנ ןעק (גנוגערפיוא ןופ ןעברָאטשרעּפ ץרַאה סָאד רהיא ייב טרעוו קנַאדעג

 -רעביא םהיא טימ ךיז זומ יז ,ןערעוו טעוװ סע ,אי ..,םולש ןערעוו רעדעיוו

 ןיוש ךיז ליוו יז ...{ גונעג ,זנורב םהיא טימ ןעוועג םישדח ייווצ ,..! ןעטעב

 -עננייא אזא ,ענעסיברעפ ַאזַא רעבָא זיא יז ,ןעטעברעביא םהיא טימ גנַאל

 ןיילא ךיז יז ט'רסומ --- ! אזַא ןייז טינ ףרַאד יז ,עפ ! סטכעלש ַאזַא ,עטרַאּפש

 ...! ןעמוקסיורַא טינ םעד ןופ ןעק סטוג ןייק --- ןעצרַאה ןיא

 ,טייצ רעטצעל רעד רַאפ טנעגעגעב סַאנ ןיא ךיז ייז ןעבָאה לָאמ עכילטע = |

 *! רעהַא םוק ,סקָאמ ,סקַאמ, : ןעפורעג טסלָאמַאד םהיא טָאה ץרַאה רהיא
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 רהעק ַא דלאװעג טימ םהיא טלָאװ רעצימיא יו ױזַא ,רעבָא ּפָאק רהיא

 ,..|'סקַאמ ןופ ןָאהטעג

 .קרַאּפ טירטס ןָאסקעשזד ןיא ןעפָארטעג םהיא יז טָאה ךָאו עטצעל טשרע =

 זיא רע .ןהעזרעד םהיא יז טָאה םיצולּפ ,קנַאב ַא ףיוא ןעסעזעג טרָאד זיא יז

 רהיא זיא םינּפ ןיא ,ןָאהטענ ץעז ַא רהיא טָאה ןעצרַאה ןיא .רהיא וצ ןעגנַאגעג

 ַאזַא ןיא זיא יז ןעוו ןוא .טרהעקעגבָא ּפָאק םעד טָאה יז ןוא ןערָאװעג סייח

 ןייז ןוא ךיז ןעבענ ןהעזעג טינ םהיא טָאה ןוא עלייוו א ךָאנ ןעסעזעג עזַאּפ

 זיא רע ,ואוו טשרע -- טקוקעגמוא ךיז יז טָאה ,טרעהעג טינ ךיוא עמיטש

 רהיא יו ,טירט עזייב טימ עעלַא רעניטייז ַא ןיא טייוו ןעננַאגעג טרָאד ןיוש

 טָאה ץרַאה סָאד ,ןעסַארדרעפ דלַאב סע טָאה רהיא ..,טכודענסיוא ךיז טָאה

 ןוא טרהעקעגבָא ּפָאק םעד םהיא ןופ טָאה יז סָאװ רַאפ ,ןעסעגעגסיוא ךיז יז

 | ,טלעדיזעג ןייֵלַא ךיז יז טָאה תובשחמ יד ןיא

 וד -- טלעדיזעג ןַאד ךיז יז טָאה --- ? ןזָאנ יד ױזַא וטסייר סָאװ ---

 ןַא ןיא ןעבעילרעפ ךיז טעװ רע זַא ןוא ? קרָאי וינ ןיא ?לעדיימ ןייא טזיב

 ,.,3 רערעדנַא

 א רעדעיוו טציא יז טָאה --- ! טנעידרעפ רשכ ןעבָאה סע לעװ ךיא ---

 ןעבָאה סָאװ ,ןעגיוא ערהיא ןיא ןוא ךיז ףיוא סורדרעפ טימ ןָאהטעג טכַארט

 ןוא קערש טלָאמעגבָא ךיז ןעבָאה ,ןעסיורד ןיא ןעגער ן'פיוא טקוקעגסיױרַא

 ...טייקטלעמוטוצ

 רע ? ןָאהטעג ןערעדנַא םעד רענייא ייז ןעבָאה סָאװ ? סָאװ רַאפ ןוא

 -ָארק דנייפ רהעז טָאה רע .ןהענ רהיא וצ לָאז קילָארק זַא טלָאװעג טינ טָאה

 ,רעמהירעב רעסיורג ַא זיא ,ליומ ןעסיורג וצ ַא טָאה קילארק זַא ,טגָאז רע .ן'קיל

 -ָאס עגיה יד ,גנוגעוועב עגיה יד ,ןעשנעמ עגיה יד ,ַאקירעמַא ץלא טריקיטירס

 םע, רעסיורג ַא זיא ,"עיגָאלָאכיסּפ רענזַאושזרוב , רעייז טימ ןעטסילַאיצ

 ןיא זַא ,ךיז טמהירעב ןוא ,עקשטַאק ַא יו טדער .סעֶלַא טסייוו ןוא "ץראה

 ,סעדער עגידלַאװעג ןעטלַאהעג "סעקווָאסַאמ, יד ףיוא רע טָאה דנַאלסור

 ךיז טכָאק --- 4 ןרָאהנירג רעד ,ַאקירעמַא ןעגעוו רע טסייוו סָאװ --

 רע ןעוו ! ַאקירעמַא ןיוש טריקיטירק ןוא דנַאל ןיא רהָאי ַא טשרע --- סקַאמ

 רע טלָאװ טלָאמעד ,ךיא יו ,דניק גירהָאי-ייװצ סלַא רעהַא ןעמוקעג טלָאװ

 ַא ןיא ןעֶמ ראט סרעּפָאלב עכלעזַא ...ןעריקיטירק וצ טָאהעג טכער ַא רשפא

 יי! ןעזָאלניירַא טינ זיוה
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 ,םענעי ןֹופ ױזַא טלַאה יז תפחמ טינ ,ן'קילָארּפ ראפ ןָא ךיז טמהענ ירעמ

 וצ טכוזרעפייא פיוא םענעי ףיוא ױזַא טרעייפ סקַאמ זַא ,טהעז יז לייוו רונ

 ן'ירעמ .רהיא וצ גיטלינכיילג טינ ןיא קילָארק זַא ,ןעהעז עדייב ייֵז ,..רחיא

 ןוא ,גיטכיזורעפייא זיא סקַאמ סָאװ ,םעד טימ ךיז טהערפ יז ,האנה סע טוהט

 ןוא ךיז טצייר ,טכוזרעפייא ןייז שימ ךיז יז טצייר טגנעלרעביא ןוא ,גיהור

 ךַאמפ ױזַא טנערכ טקַאמ סָאװ ,תויח אזַא השעמ תענ טלהיפ ןוא ,ךיז טצייר

 ,..רהיא

 ...| סקַאמ ,טינ םהיא טסנעק וד ,יִאב רעליואוו ַא רהעז זיא רע ---

 - { רעפָאלב א זיא רע ---

 ? רעפָאלב ַצ סעּפע רע זיא םורָאוו ---

 ! טָאידיא א ,סומַארָאנניא ַא ,רעפָאלב ַא זיא רע ?ייוו ---

 ערהיא ןוא ,טרעדנואוורעפ טשרמולכ יז טנערפ --- ? ךיוא טָאידיא ַא --

 | .ןעכַאל ןעניוא
 ַא ,קָאינכ א -- ץיח טימ רע טרעפטנע --- !טָאידיא רעסיווג ַא --

 ...1 ןרָאהנירג

 טשרע --- יז טכַאמ --- ןרָאהנירג ַא טעמכ ךיוא ךָאנ ןיב ןיילַא ךיא ---

 { טָאידיא ןא ךיוא ךיא ןיב רשפא ,דנַאל ןיא רהָאי ףניפ

 טכַאמ --- ןָאהט וצ םהיא טימ טסָאה וד ןעוו ,טינ םיוועג וטזיב גולק ---

 .זנורב רע

 .םעב טימ טשרמולכ יז טנָאז --- ריד ןופ רעגילק זיא רע ---

 רעטנוא סינרעטיב טימ סױרַא רע טדער-- ! ךיוא רענהעש רשפא ןוא ---

 .זָאנ רעד

 .ךיז ןיא טכַאל ןוא יז טכַאמ --- סיוועג סָאד --

 .ּפָאכ ַא ךיז רע טוהט -- ? אח ,זָאנ ןייז ---

 ...זָאנ עטיירב ַא טלעפעג רימ ---

 ..,1 ךיוא רעפָאלב ַא רשפא ןוא ---

 ,..ךיוא רעמָאלב ַא ןייז לָאז ---

 - +ךימ וטסבעיל סָאװ רַאפ טנייה ---

 ? רהעמ טינ ןיוש ךיד ךיא בעיכ רשפא ---

 ...1 ?ַאה --|
 : רע טכַאמ ןַאד ,עלייוו ַא טגייווש ,ןעגיוא עגידעגערפ טימ ןָא יז טקוק רע
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 ,..} טייר-?לֶא ...טסנרע סע טסניימ ֹוד ביוא ---

 ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה רע ןוא

 ,לוק ן'פיוא ךילהערפ ןוא ךיוה ךיז טכַאלוצ יז

 ! טסדער וד סָאװ טינ טסייוו וד ! ץיז ,רענ'עגושמ ,ץיז ---

 ? טינ ךיא סייוו םורַאוװ ---

 עדייב ףױרַא םהיא טנעל ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה יז --- ?ייוו ,לייוו ---

 ---ןעגיוא יד ןיא ףעיט-ףעיט ןיירַא םהיא טקוק ןוא ןעלסקַא יד ףיוא ךעלטדנעה

 ! יִאב דעב ,דעב ַא טזיב וד לייוו

 .ןעפיל יד ףיוא שוק א םחיא טוהט ןוא רעגנעל סיוא טינ טלַאה יז

 רהעמ טינ ןיוש טדער ןוא ןעּפיִל יד טימ שוק רהיא רעטנוא טּפַאכ רע

 | ,םענעי ןעגעוו

 ,רהיא ןופ ךיז טסיוורעד רע תעב ,לָאמ סעדעי םורַא ךיז ייז ןעסייר ױזַא

 טינ לָאמנייק רָארג יז טסענרעפ סָאד ןוא) ןעוועג רהיא ייב ןזיא קילָארק זַא

 ןוא רהיא ייב םענעי ןיילַא טפערט רע ןעוו רעדָא ,(םהיא ןעלהעצרעד וצ

 טרעה רע ןעוו ,רהיא ףיוא טקוק רענעי ןעניוא רַאפ סָאװ טימ ,טקרעמעב

 ...אקירעמַא ןעריקיטירק ס'םענעי ,דנַאלסור ןיא ךיז ןעגעוו תושעמ ס'םענעי

 רע ,יירעגעירק 8 ייז ןעשיווצ ךיז טרהיפרעפ ,קעװַא טהעג רענעי ןעוו ,םעדכָאנ

 ...רע'זנורב ַא יז רע טזָאלרעפ לָאמנייא זיב .,,ךיז טהערפ יז ןוא ךיז טעשטומ

 רהיא ייב טרָאד רע טפערט ,ןעטעברעביא ךיז רהיא וצ רע טמוק ןעגרָאמ ףיוא

 ירעמ טהעזרעד .עעהט טקנירט ןוא שיט םייב טציז רע .ן'קילָארק רעמיצ ןיא

 ןהענקעװַא ןעניטכענ ןייז רַאפ םהיא טימ ןענעכערבָא רהיא ךיז טליוו ,ן'סקַאמ

 ."גנינוויא דוג, ןייז ףיוא זָאנ רעד רעטנוא םהיא יז טרעפטנע .דייהרע'זגורב

 וצ רעטנהענ ?הוטש רהיא טימ וצ ךיז טקור יז .נינעוו רהיא ךָאנ זיא סָאד

 טרהעק סקַאמ .זָאלג ןיא רעקוצ לעקיטש ַא ךָאנ וצ םהיא טפרַאװ ןוא ן'קילָארק

 טקוק ןוא לעקניוו ַא ןיא ךיז טצעז ,טערַאגיס ַא טרעכיוררעפ ,ּפָאק םעד בָא

 רעכלעוו ,ן'קילָארק ףיוא ָאד ןוא ן'ירעמ ףיוא ָאד ןעניוא ערעטסניפ טימ

 ,עעהט םעד טקנירט

 רהיא גידנעטלַאה ,ירעמ םהיא ייב טגנערפ -- ? עעהט רהיא טליוו ---

 ; גידנעטכַארט ןוא ןעּפיל יד ןעבענ זָאלג

 ! ןתח א יו עקַאט ,ןעזָאלבעגנָא יו ,העז ,העז ---

 ,טלַאק רע טרעפטנע -- טינ ליוו ךיא ---
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 א םימ טגערפ ןוא ן'קילָארק ףיוא ןעניוא יד ןָא רע טלעטש םיצולּפ

 ; ןָאט ןעדנעסייב

 ,םיז ױזַא טינ ? ַאקירעמַא ןיא רעקוצ סָאד סעּפע ךייא טלעמעג יו ןוא ---

 ...1 ַאה ,דנַאלסור ןיא יו

 זיא סָאד -- לוק ןיא טייקרעכיז טימ רענעי טרעפטנע -- טינ סיוועג --

 ,רעסיז רעקוצ לעקיטש ןייא זיא דנַאלסור ןיא זנוא ייב ? סָאװ ,רעקוצ ךיוא

 ...| ןעשינַאקירעמַא םעד טָא ןופ טנופ רעצנַאג ַא יו

 סָאד וליפא -- ?וק ןיא לַאג טימ ּפַאב א סקַאמ ךיז טוהט -- ? ױזַא ---

 ...{ רעטסימ ,טרָאפ ָאד גיוט סָאװ טנייח ! טכ-בע-עלש ? טינ ָאד גיוט רעקוצ

 רענעי טרעפטנע -- { ַאטסױלַאשזַאּפ ,רעטסימ טינ זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 ןַא ןיא ןעשנעמ עטריזיליוויצ ייב זַא ,ןיימ ךיא -- ענימ רעצלָאטש ַא טימ

 -ױלַאשזָאּפ ,קילארק סייה ךיא .ןעמָאנ רעייז ייב ןעשנעמ ןעפור וצ יישטיבא

 | . ...!ַאטס

 טימ ךיז טכַאלוצ ןוא רעביא סקַאמ םהיא טשימ -- ַאטסילַאצטָאּפ --

 ,לַאג

 : טגָאז ןוא ?עסקַא ן'רעביא ן'קילָארק טעלנ ַא טוהט ירעמ

 -ניירא ךיא לע ,סיז נונעג טינ רשפא ,קילָארק ,טקנירט ,טקנירט ---

 ...עלעקיטש א ךָאנ ןעפרַאוװ

 ,ןעגיוא עגיד'סיעכהל וצ טימ ן'סקַאמ ףיוא קוק ַא טוהט יז ןוא

 : ףיוא ךיז טביוה סקַאמ

 טעװ ,טנופ ןעצנַאג ַא ןיירַא םהיא טפרַאװ ...? עלעקיטש ַא גוט סָאװ ---

 י ,טגערעגפיוא רע טנָאז -- ! סיז ןייז טינ ץלַא

 ךָאד טייז רהיא -- יז טכַאמ --- תוצע ןייק טינ ךייא ייב גערפ ךיא ---

 ...? ןעמוקעג טנייה רהיא טייז סָאװ .ןערָאװעג זגורב ןעטכענ

 טטַאּפ ַא רהיא ןופ טלָאװ רע יװ ,ּפַאכ א ךיז רע טוהט -- ? הַא --

 ןַאד .עלייוו ַא טנייווש ןוא ּפָאק םעד רעטנורַא טזָאל ,טיור טרעוו .ןעגָארקענ

 יװ טַארוקַא ,לוק ןעכילגירעזייה ַא טימ סיורא טדער ןוא טוה יד ןָא רע טוהט

 : טנערבעג טלָאװ זלַאה ןיא םהיא ייב

 עס-פיורג ַא ...ַא ןָאהטעג עקַאט בָאה ךיא ! טנידלושטנע ! טיירדֿפלָא ---

 ,הימ טימ סױרַא רע טדער --- טייקשיר-ראנ

 ,קעװַא טהעג רע ןוא
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 טמעש ,קירוצ ןעפור םהיא ?יוז ,רהיא טסירדרעפ סע ,ּפַאכ ַא ךיז טוחט יז

 | ...|קיִלָארק רַאפ רעבָא ךיז
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 ,טכַאוטעג טציא ירעמ טָאה --- שירַאנ וצ ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא --

 יד ןיא גידנעביילקרעביא ןוא רעטסנעפ ןעבענ רעמיצ-טנָארפ ןיא גידנעציז

 ןוא רהיא ןעשיווצ ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ ,ףעלעקנעצס עֶלַא יד ןעקנַאדעג

 ךָאד ..ןעמוקסורַא טינ ןעטכישעג ענױזַא ןופ ןעק סטוג ןייק --- : ן'סקַאמ

 טינ ןעניז ןיא לָאמנייק רָאנ רימ זיא רענעי זַא ,ןעסיוורעד ףךיז טעװ רע ןעוו

 ךיא ,טשינ רָאג רונ .,,זָאנ ןיא רעפעפ יוװ דלָאה םענעי בָאה ךיא זַא ,ןעגעלעג

 טינ ךיא ףרַאד סָאד ,ןיינ ...ןעצייר םהיא טימ עלעסיבַא טלָאװעג ךיז בָאה
 םהיא ןעמ טגָאז סָאװ --- טכַארטעג יז טָאה --- ןענָאז ?לעװ ךיא ..,ןעגָאז

 סָאװ ,ןעניפעג ןיוש לעװ ךיא ...ןענָאז ?עװ ךיא ..,ןעגָאז לע ךיא ...? טראפ

 ,אי ,אי ...זיוה ןופ ןעשנעמ ןייק ןעביירט טינ ךָאד ןעק ךיא זַא ...! ןעגָאז וצ

 ...! תבש זיב ןערעטיילסיוא רונ ךיז לָאז סע ,יוא ...! עניטכיר סָאד זיא סָאד

 יז טעװ ,זָארג םענירג ן'פיוא ,רעמיוב יד רעטנוא ,ק?רַאּפ ןיא טרָאד ,אי

 ...! רַאנ ַאזַא ןייז טינ רהעמ ןיוש טעװ יז ןוא ןעטעברעביא םהיא טימ ךיז

 ...! ןייגנ } ןיינ

 "עג טָאה ירעמ .ןענעגער וצ טרעהעגפיוא עלייוורעד טָאה ןעסיורד ןיא

 ,טקוקעגסױרַא ןוא רעטסנעפ ַא טנעפע

 ןעגנַאהעג זיא זיוה-טנעמענעט רעיורג ַא רעביא טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 ,לעמיה ןעצנַאג ן'רעביא טײרּפשוצ ךיז טָאה לעדנעקלָאװ סָאד ,לעדנעקלָאװ 8

 .ןערעטיילסיוא ןעמונעג ךיז טָאה סע .רעלעה ןוא רעלעה ץלַא ןערָאװעג זיא

 ןעבָאה ןעּפיל ערהיא ,ןעגינעגרעפ ןופ ןעדנוצעגנָא ךיז ןעכָאװ ןעניוא ס'ירעמ

 .ןָאהטעג לעכיימש א ךילהערפ

 -ענפיוא ןוא ,ןָאהטעג טכַארט ַא יז טָאה --- סיוא ךיז טרעטייל סע ---

 .םהיא ןיא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא לעגיּפש םוצ וצ זיא ,טרָא ןופ ךיז ןעביוה

 ךיז טָאה ,ןעקַאב ערהיא ףיוא ןעקעלפ עניד'הנושמ יד טקרעמעב טָאה יז

 - .טכאלוצ ?וק ן'פיוא
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 ךיז ןָאהטעג הערד ַא ,ןעירשעגנסיוא יז טָאה -- ! םינַּפ ַאר'ס ,עמַאמ --

 .ןעקַאב יד לעכיט ַא טימ ןעשיוו ןעמונעג ןוא ?עניּפש םוצ ןעקור ץטימ
 ףיוא רעבעל טגעלעג ןַאד טָאה ?עטיג ,ךיק ןיא ןעפָאלעגניירַא יז זיא ןַאד

 טרָאד טָאה סע .עלעווייאדזעג ן'פיוא טעּפישעג טָאה סָאװ ,עדָארוװַאקס ַא

 ,סעלעביצ עטלעגערּפענ טימ טקעמשעג

 -- } םינַּפ םעד ןעשַאוובָא רונ לעװ ךיא ! עמַאמ ,עעהט קנירט ךיא ---

 סָאד ןעפיול נידנעזַאל ןוא קניס ןעבענ ךיז גידנעלעטשקעווַא ,טגָאזעג יז טָאה

 ,רעסַאו

 ?לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ? ךיז ןעטעבעגרעביא ? ןיוש ---

 5 ,.. רַאנ אזַא ןייז לָאז דיומ ַא רחָאי ןהעצניינ

 -נערעשאקרעפ ,ירעמ טדערעג טָאה -- ! עמַאמ ,טיײדדללָא ,טייר-ללַא ---

 עטוג ַא טזיב וד ,טייר-ללָא -- ; דנַאה ןיא ףייז נידנעמהענ ןוא ?עברַא יד גיד

 --- ןהעג לעװ ךיא .,,עעהט זָאלג ַא רימ ןָא טרָאד סיג ! וניוביוב ....! עמַאמ

 ..,קינקיּפ םוצ תבש --- ובדוביוב

 וטסָאה --- ?עטינ ניהטומטוג טשימעגרעביא רהיא טָאה -- ובדובדוב --

 ! טרער ןוא רעסַאו טימ ?יומ םעד טּפָאטשרעּפ ??עסיבַא טקַא ןַא טרעהעג

 .4! העג ,עעהט קנירט הענ

 רעד .ןעפַאלשנייא טנעקעג טינ גנַאל ירעמ טָאה טכאנ רַאפ גָאטיירפ

 טינ ױזַא טָאה ירעמ רעבָא ,ןייר ,רָאלק ןעוועג וליפא זיא ןעסיורד ןיא ?עמיה

 טרעטיילעגסיוא ןעזעוועג ךיוא ךיז טָאה גָאטשרענָאד !?עמיה םעד טביולנעג

 ּמַאש ןיא גידנעציז ,ירעמ זַא ,ןעגער ַאזַא ןעסָאגעג רעדעיוו טָאה גָאטיירפ ןוא

 ...ןעטלַאחסיוא טינ סע טעװ יז זַא ,טלהיפעג טָאה ,רעדמעה ערהיא ייב

 ,ןערַאנבָא טינ רעדעיוו יז טעוו ?לעמיה רעד זַא ,רעכיז ןייז יז ןעק ױזַא יו
 טעװ ןענער-סגַאלש ַא ןוא ןעקעדעב טינ סנעקלָאװ טימ רעדעיװ ךיז טעוו

 ...| גָאט ןעצנַאנ םעד תבש ןעסינבָא טינ ןוא סיורַא טינ רעדעיוװ

 סָאד ךיז ןופ ןעפרָאװעגבָארַא ירעמ טָאה טכַאנ רעד ךרוד לָאמ עכילטע

 םוצ ןעפַאלענוצ דמעה ןייא ןיא זיא ןוא רעטנורַא טעב ןופ ןזיא ,ךעלייל

 ,טקוקעג לעמיה ן'פיוא טָאה ןוא טקורעגסױרַא ּפאַק םָעד טָאה ,רֶעְטְסנֶעַפ
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 ןעבָאה ,לעטיה ןעיולב ןעפעיט םעד ןיא ,טרָאד ! גיטכיל יו ,ןהעש יו

 ןעו !ךעלדנערעטש ...! ףעלדנערעטש ענעדלַאג טלעקניפעג ןוא טרעטיצענ

 ןעזעלענרעביא ייז ןעטלָאװ ,ןעצרַאה ס'ירעמ ןיא ןעזעל טנעקענ ןעטלָאװ ייז

 טָאה ,טעצשילב ! טעצשילב ,ךעלדנערעטש ,יִא, : ייז וצ השקב ַאזַא רהעפעגנוא

 *! ! !ןעטכייל ךיוא ןעגרָאמ לָאז יז ,ןנוז רעד טגָאז ןוא ! תונמחר

 רהיא ךיז טָאה ףָאלש ןיא ןוא .ןערָאװעג ןעפַאלשטנַא ירעמ ןיא נָאט רַאפ

 סע ןוא ץראוװש ןעוועג זיא לעמיה רעד ...םערוטש .רעכילקערש ַא ט'םולח'ענ

 ַאר'ס ,ךעלעמַאמ ,ןעסָאגענ טָאה ןעגער ַא ןוא ,טצילבעג ןוא טרענודעג טָאה
 ןוא תבש זיא סע ןַא ,ךיוא םולח ןיא טסואוועג טָאה ירעמ { ןענער רערעטיב

 ...ןעסעגעגפיוא ענידעבעל א ךיז טָאה יז ןוא ,קינקיּפ םוצ ןערהָאפ ףרַאד יז

 -נָא רעהירפַא יז טָאה ,טקעוועגפיוא יז טָאה עמַאט יד ןעוו ,רהוא ןעבעיז

 סָאד ףךיז ןופ ןעפרָאװעגבָארַא ,ןעגיוא עטַאװע'םת טימ ן'עמַאמ יד טקוקעג

 ענעפָאלשרעּפ בלַאה טימ ךיז םורַא ןוא ךיז רַאפ ןָאהטעג קוק א ןוא ךעלייל

 : ןָאהטענ גערפ ַא םיצולּפ יז טָאה ןַאד ,ןעגיוא

 ? טרעטיילעגסיוא ןיוש ---

 טירטס ן'פיוא ,לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ? טרעטיילעגפיוא סָאװ

 .ןעבעיז ןיוש זיא רענייז רעד ,עלערימ .ןענינעגרעפ ַא זיא סע זַא ,ןהעש ױזַא זיא

 ,תולעּפתה טימ ןעירשעגסיוא ירעמ טָאה -- ! טרעטיילעגסיוא עקַאט ---

 ןַא ףיורַא ?עטש ,עלעמַאמ --- : רעטסנעפ ןיא ןנוז עכילהעופ יד גידנעהעזרעד

 ,דיילק סייוו ןיימ ןעסערּפסיוא ?לעװ ךיא ,רעייפ ן'פיוא ןעזייא

 ? ןעטייברַא טנייה טינ טסחעג --

 םעד ףױרַא לעטש ,עמַאמ ,העז .קינקיּפ םוצ ןהעג טנייה ?לעוװ ךיא ,ןיינ ---

 ,ןהעטשפיוא דלַאב לעוו ךיא ,ןעזייא

 ןהעג טינ טנייה טעוװ ירעמ סָאװ ,ןעוועג ןעדעירפוצ דארנ זיא לעטיג

 טנייה שטָאכ יז לָאז ,רהָאי ץנַאג א ,ךעבענ ,גונעג ןָא ךיז טײברַא יז ,ןעטיײברַא

 ןייק טינ ,יז טָאה רעטכָאט ןייא .ןעבָאה ןעגינעגרעפ לעסיב א ןערהָאפסױרַא

 ,ךיוא ן'עמַאמ רהיא ,רהיא ףיוא ןעטייברַא ךָאנ ףרַאד עק'דיחי-תב יד ןוא ,ןהעצ

 ,..םשה ךורב

 יז טָאה -- ,ןעגינגרעפ עלעסיב ַא ךיוא בָאה ,עלערימ ,עקַאט רהאפ ---

 ? רעהַא ?עהט זַאלג ַא ןעגנַאלרעד רשפא ריד ךיא לָאז --- ןעפורעגבָא ךיז

 | .ףיוא דלֲאַב העטִש ךיא ,עלעמאמ ,ןיינ --
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 טסהעג וד זַא ,לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ? ךיז וטסלייַא סָאװ ---

 לעװ ךיא .האנה ךיוא וד בָאה .עלייוו ַא ךָאנ סיוא ךיז הור ,ּפאש ןיא טינ

 ,רעהַא עעהט זָאלג ַא ןעגנַאלרעד ריד

 ,ףיוא דלַאב העטש ךיא .טינ ףרַאד ןעמ ,עמַאמ ,טינ ףרַאד ןעמ ---

 -- סורדרעפ טימ ןעירשענסיוא לעטינ טָאה -- ! טינ ןעמ ףרַאד ,ונ ---

 ,דנאוו רעד ןָא ּפָאק ? ץרַאה סָאד ןעסעבָא סעלַא ןופ ךיז לע ךיא ,טסניימ

 ! לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה

 ,רעמיצ ןופ סױרַא זיא יז ןוא

 יז .ט'תויח'עג ךיז טָאה ןוא טעב ןיא עלייוו ַא ךָאנ ןעגעלענ זיא ירעמ

 טימ ּפָאק םעד טקירדעגנייא ,ןעקַאנ ן'רעטניהַא דנעה עדייב ןעפרָאוװרעפ טָאה

 גידנעהיצסיוא ,ןוא ןעשיק ןעסייוו ןיא רעפעיט ראָאה עצרַאװש ענעטַאשוצ יד

 יד ףיוא טקוקעג טכַארטרעפ יז טָאה ,ךעלייל ןעסייוו םעד רעטנוא רהעמ ךיז

 ץרעטנוא ענַאלדָאּפ רעד ףיוא טרעטיצעגנ ןעבָאה סָאװ ,ןעלהַארטש ענעדלָאג

 .טלעביימשעג ןוא ,ןענעקטנַא רעטסנעפ

 --- טכַארטעג יז טָאה --- .ןערהָאפסױרַא ןעפרַאד ןעמ טעוו יירד רענייז ַא

 ...ןיהַא ןערהָאפ סָאד טמהענ עדנוטש ַא רעכעה

 טָאה יז .ןילקורב ןיא קרַאּפ רעד ןעמואוושעגסיורא זיא רהיא רַאפ ןוא

 יד ,רעמיוב יד .ןעוועג טרָאד יז זיא לָאמ ןייא טינ .טוג ץנאג טנעקענ םהיא

 םהיא יז טָאה םודעמוא ןוא ...ןָאיליוװַאּפ-ץנַאט רעד ,ןעלָאהט יד ,ךעלגרעב

 ,,םהיא ןעבענ ןיילַא ךיז ןוא ,ן'סקַאמ ,ןהעזעג |

 טנעקעג רָאנ וטסָאה ױזַא יו --- םהיא ֹוצ יז טדער ,יִאב דעכ ,דעב וד --

 ...1 עבעיל ןיימ ןיא ןעלפייווצ טונימ ןייא

 ,ךילקילג ךיז ןעכַאלוצ עדייב

 ךיא ןזַא -- רעטייוו םחיא וצ יז טדער --- ,טניימעג עקַאט טסָאה וד ---

 ,סומַארָאנגיא םענעי ,ןרָאהנירג םענעי ,טָאידיא םענעי ןיא טבעילרעפ ןיב

 ...! טינ ךיז וטסמהעש יו ...םענעי

 ןיב ךיא זַא --- ?וק ןייז ךיז טרעה --- ,ירעמ ,בעיל ױזַא ךיד בָאה ךיא ---

 ...| קָאינכ םעד וצ ןעוועג גיטכיזרעפייא וליפא

 .שוק ַא יז טוהט רע ןוא

 ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא ןוא ךעלייל ן'רעטנוא ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ירעמ

 ן'קילָארק ןעגעוו ןָאהטעג טכָארט ָא יז טָאה --- ,קְאינַכ ַא עקַאט זיא רע ---
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 םהיא טָאה ?עפייט רעד ...ןעבעגנעג ןעמָאנ ןעניטכיר ַא םהיא טָאה סקַאמ ---
 רוטּפ םהיא ןופ םיוק ...! תורצ עֶלַא יד םהיא רעביא .רימ וצ ןענָארטעגנָא
 ,ןעדייל טינ ?יוװ עמַאמ יד זַא ,ןעגָאז טפרַאדעג םהיא גנַאל ןיוש ,..ןערָאװעג

 ,,,רימ וצ טהעג רע סָאװ

 .ןייֵלַא ךיד רונ ,בעיל ךיד בָאה ךיא ,סקַאמ ,רהעמ טינ ! סיוא רעבא --
 םהיא ןוא ףךיז גידנעהעז ,ן'סקַאמ וצ רעדעיוװ םורַא עלייוו ַא ןיא .יז טדעד ---
 טסלָאװ וד ןעוו -- עלעקניוו םענעטלַאהעברעפ ַא ןיא םיוב ַא רעטנוא טרָאד

 ,..! ריד ְךָאנ טקנענעג בָאה ךיא יװ ןעסיוו

 ? עלערימ ,גינעוו ךיא ןוא ---

 טגעל יז ,ךיז וצ וצ יז טקירד ןוא עילַאט רעד ייב ןָא יז טמהענ רע

 עצרַאוש ענייז דנַאה רעד טימ ףיוא טכוז ,לעסקַא ןייז ףיוא ּפָאק 'רהיא קעווא
 רע סָאװ ,דעיל שילננע ןַא ןעגניז וצ ןָא טבייה ןוא ייז טעלג ,ראָאה עטזיורקעג

 ,..רעמיא טגניז

 ,לעכיימש םענעדעירפוצ ַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא עמַאמ רהיא

 וד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ,לעסיבַא טקַא ןַא טרעהעג וטסָאה ---

 ?רָאנ טסנניז 4 טספָאלש

 ףיז טָאה ןוא ,ףָאלש ןעפעיט ַא ןופ יז ,ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז טָאה ירעמ

 ..} ןעגנוזעג עקַאט ךָאד טָאה יז ,רונ העז : טרעדנואוורעפ

 .טכטלוצ ךילהערפ ךיז טָאה יז ןוא

 -םיוא ךיז ,ןעירשעגסיוא יז טָאה -- ! עלעמַאמ ,ףיוא העטש ךיא --

 עגנַאל עטכידענ יד דנעה ערייב טימ ןעמונעגפיונוצ ןוא טעב רעד ףיוא טצעזענ

 .ןעטניה ןופ ראָאה עצרַאוװש

 ,טמעראוװעג עעּהט םעד לָאמ ייווצ ןיוש ,ל'רעטכָאט ,ףיוא עקַאט העטְש

 .זעג יד הריבע ןצ

 .ענענַאהטעגנָא ןַא ?ענעיּפש ן'רַאט ןענַאטשעג ירעמ זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 עסייוו ,עדנור ערהיא טּפַאטעג ןוא טעלגעג ,םינּפ רהיא טכַארטעב טונ טָאה יז

 -רעטנוא ,גונעג סייוו ןענייז ייז ביוא ,ןהעז וצ ,ןהייצ ערהיא טעריצשעג ,ןעסַאב

 ןוא עניוזא ,ןעַּפיל יד טימ ךעלענימ טבַאמעג ,טסירב עננוי ערהיא ןעביוהעג

 : ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז יז טָאה ףוס םוצ ןוא עכלעזַא

 / ...! ןעגנַאנעגסיױא רימ ייב ךָאד זיא ערדוּפ יד ,יוא ---
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 ןיא יז .רעיפ ךָאנ ןעוועגנ ןיוש זיא ןיירַא קרַאּפ ןיא זיא יררעמ ןעוו

 יז טָאה ּפָאק ן'םיוא .ךיש עסייוו ןיא ןוא דיילק סייוו א ןיא ןעוועג ןָאהטעגנָא

 סָאװ ,רעדעפסיורטש ןעסייוו ןעסיורג ַא טימ טוה עטיירב ,עטיירב ַא ןעגָארטעג

 .טלַאהעג ןעכָאװ ייווצ עצנַאנ טסָאקעג רהיא טָאה

 טימ ,םקואוו ןעלעטימ ןופ ,?עדיימ ע'סואימ ןייס טינ רָאג ןעוועג זיא יז

 ןעבכילגנעל א טימ ,טרעדוּפעג קרַאטש טינ ,םינּפ ןעשירפ ןעסייוו ,ןעדנור א

 ,ןעּפיל עוועזָאר עלופ טימ ןוא זָאנ

 .סָאװ ,טעסרָאק רעשילייטס רעד טינ ןעוו ,רענהעש ךָאנ ןעוועג טלָאװ יז

 ןופ טכַאמעג לת ַא טָאה טעסרָאק רעגיזָאד רעד ,ןָאהטעגנָא טנייה טָאה יז

 .רוגיפ רעדנור רהיא

 רַאפ ,רהיא וצ קרַאטש טדיילק סאד זַא ,רעכיז ןעוועג רעבא זיא ןיילַא יז
 "רעטייברַא עשידיא ערעדנא ךָאנ ןעגנַאנעג ןענייז רחיא רעטניה ןוא רהיא

 גידנעלייַא עלַא ןוא עגיד'בוט-םוי עלַא ,טצוּפעגסיוא עֶלַא ,םירוחב ןוא ךעלדיימ

 ,ןירַא קרַאּפ ןיא ךיז

 טָאה ,ןָאהטעגנָא ןענייז ייז יו ,ךעלדיימ ערעדנַא יד ףיוא טקוקעג טָאה יז

 .ןעדעירפוצ ןעבילבעג זיא ןוא טרָאד ןוא ָאד רוניפ ענעגייא רהיא טּפַאטעג .

 ,רעמיוב יד ןעשיווצ ןוא רעטניהַא ןופ ןעגָארטעג ךיז טָאה רהיא ןעגעקטנַא

 גנאזעג ןופ רעדליּפעג ןוא םערַאיל רעטשימעג ַא ןעלָאהט ןוא ךעלגרעב יד ןופ

 ןעש'רוחב ַא ןופ ןוא ןעשטיווק ןעשיטעקָאק ןעשלעדיימ ַא ןופ ,רעטכעלעג ןוא

 ...רעדליּפעג ןעכילטמַאשנעדייל ןוא ןעניטכעמ ,ןעגנוי ןוא ןעכילהערפ

 רעד ןופ רענעט יד ןעבָאה רעדליּפעג ןעטשימעג ןעניזָאד םעד ןיא ןוא

 ךיוא ךיז ,ןָאיליװַאּפ-ץנַאט ןופ טמָארטשעג ךילהערפ ןעבָאה סָאװ ,קיזומ

 | .ןעטכַאלפעגניירַא

 -ניירַא ,ןָאהטעג טכַארט ַא יז טָאה --- ? ןעניפעג םהיא ףךיא לעוװ ---

 לעּפַאצ ַא רהיא ייב ךיז טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,קרַאּפ ןיא רעפעיט גידנעהענ

 -נוצעגנָא רהיא ייב ךיז ןעבָאה ןעגיוא עצרַאוװש יד ןוא םינּפ רעד ןוא ,ןָאהטעג

 ,גנוגערפיוא ןופ ןעד

 רעקרַאטש ןעגָארטעג טציא ךיז טָאח ןעטייז עֶלַא ןופ רעדליּפעג סָאד

 .רעגידנענערב ןוא
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 עגנוי ךעלעקּפוק ןעסעזעג ןענייז ןעטייז עלַא ףיוא רעמיוב יד ןעשיווצ
 .ןעגנוזעג ןעבָאה ןוא ךעלדיימ ןוא טייל

 -ָאווער רעשידיא רעד ןופ ,"אקשוניבוד , רעשיסור רעד ןופ רעטרעוו יד
 ןעסָאנעג ךיז ןעבָאה ךעלדעיל-רעטַאעהט עשידיא ןופ ןוא "העובש , רערענָאיצול
 ןעבָאה ןוא קרַאּפ ם'נופ לעמיה ןעיולב םענייר םעד רעטנוא ןעטכָאלפעג ןוא
 ענידנענערב יד טימ ,קיזומ רעד ןופ רענעט יד טימ ןעסָאגעגפיונוצ ךיז
 םעד טימ ןוא דנעגוי רעטלעיּפשעגרעדנַאנופ רעגימורַא רעד ןופ ןעיירשעג
 .ןָאיליװַאּפ-ץנַאט םעד רעטניה םערַאיל ןעכילהערפ ןעטייוו

 ייווצ טשוקעג גיצרַאה ץעגרע ךיז ןעבָאה --- ! וניתוקת הדבע אל דוע --
 ,.,יורפ ַא ןוא ןַאמ ַא ןופ ןעמיטש עגנוי

 ןיא ךעלדיימ ןוא טייל עגנוי ןעלעיּפש ,לָאהט םענירג םעד ןיא ,טרָאד
 ןוא עכילקילג טרָאד ןענייז עדייב --- זיומ יד ןוא ץַאק יד ,"זיומ ןוא זאק,
 ןוא ןעיירשעג עסייה טימ ,רעצרעה עדנעמאלפ טימ טרָאד ךיז ןעכוז עדייב
 ..טירט עגידנענערב ןוא ןעגיוא עגידעכָאק טימ ,רעטכעלעג

 ,סעילעשטַאק ףיוא ףעלדיימ ןוא םירוחב ךיז ןעגעיוו ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא
 יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא םיוב ַא ןופ ץיּפש עמַאס ן'זיב ךיוה ךיז ןעגעיוו
 יד ןוא ! יִא :ךעלדיימ יד ןעשטיווק ,ךיוח יוזא ביוה ַא ךיז טוהט עילעשטַאק
 ..|!ּפיָא-ִא --- יעה -- :טכַאקוצ-גיטכעמ ,ןעסירעגניה ךילהערפ םירוחב

 ןעגיר השק-שינ ַא רָאג טימ ןַאמ רעגנוי רעטיירב א ךיז טגָאי טרָאד ןוא
 , לעדיימ סָאד .דיילק ןעסייוו ַא ןיא לעדיימ רעגנוי ַא ךָאנ לעכייב
 ךיז נָא ,ראָאה עדנַאלב ענעפרָאװאוצ טימ ,ןעגיוא ןוא ןעקַאב עטנערבוצ
 .ךילהערפ טעשטיווק ןוא לענש

 ךיז טנָאי ,סקָא ןַא ייב יו ,ןעגיוא טעשטוּפעגסױא טימ ןַאמ רעגנוי רעד
 פעכייב ן'טימ טלעסיירט ,קיװַארַאּפ ַא יו ,טעּפָאס ,תוחכ עֶלַא טימ רהיא ךָאנ
 ...סמערָא עקיד ענייז סיוארָאפ ןיא טקערטשעגסיוא טלַאה ןוא

 ןערהירעב דנעה עטקערטשעגסיוא ענייז ...יז רע טּפַאכ דלַאב טָא-טָא
 רנעה ענייז ןופ סיוא הערד א רעבָא ךיז טוחט יז ...ןעלסקַא ערהיא ןיוש
 ץכוב ןוא טכיוועגכיילג ןייז סיוא טינ טלַאה רע זַא ,ש"'הירב ןוא קנילפ יוזא
 ...דרע'רד ןָא טעּפמיא טימ

 ןוא ךעלסיפ עקיד עצרוק ענייז טימ טעוועגירד ,זָארג ן'פיוא רע טגעיל
 ...לוק ןענירעזייה ַא טימ טכַאל ,טכַאל
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 ךיז טצייר ,טכַאל ,םעהטָא םעד בא טּפַאכ ,בִא ךיז טלעטש לעדיימ סָאד

 .גנוצ יד סױרַא םחיא טלעמש ןוא םהיא טימ

 ואוו -- ןָאהטעג טכארט א יררעמ טָאה -- ! ךילהערפ זיא ָאד יו ---

 וצ בעיל ױזַא ךָאד טָאה רע ?טרָאד רע טצנַאט רשפא ? םהיא ןעמ טכוז

 ...! ןעצנַאט

 ,ןָאיליװַאּפ-ץנַאט םוצ קעווא זיא יז ןוא

 ,ךעלדיימס ןוא טייפ עגנוי ;נידעבעל ןוא ךילהערפ ןעוועג זיא טרָאד

 ןעבָאה ,ןעניוא ןוא רע'םינּפ עטמַאלפוצ טימ ,עטציוושרעפ ןוא עטציהוצ

 ,ךיז טכַאד ,טָאה ייז רעטנוא ענָאלדָאּפ יד שזַא ,םילכ עלַא ףיוא טצנַאטעג

 ...טנערבעג

 ןעטרָאד ךיז טָאה ןָאלָאק-עד-ִא ןוא סייווש ןופ ךורעג רעדנעקיטש ַא

 ...ערה רצי ם'נופ םעהטָא רעדנעשיורעב רעד --- רהעמ ךָאנ ןוא ןעגָארטעג

 יד ןעבייהוצפיוא טעיימסעג טינ הליחתכל יז טָאה ,ןיירַא זיא יז ןעוו

 יז טעוװ ,ןוהט קוק ַא טעוװ יז רונ יוװ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רהיא ; ןעניוא

 רַאפ ןעקוקנָא גיהור םהיא ןענעק טינ טציא סעּפע טעוװ יז ןוא .ןהעזרעד םהיא

 ,טסואוועג טינ ןייֵלַא טָאה יז ? סָאװ

 ראפ טַָאהעג ארומ טלָאװ יז יװ רעדָא טמעשענ ךיז טלָאװ יז יו ױזַא

 .םהיא

 ןעמונעג טרָאד ןופ טָאה ןוא ?עקניוו ַא ןיא טקורעגניירַא ךיז טָאה יז

 טָאה יז ,רעטסיירד ןַאד ,טסיירד רָאנ טינ רעהירפַא ,ןעניוא יד טימ ןעכוז םהיא

 ,ןהעזעג טינ רעבָא םהיא

 ףיוא ןעכוז םהיא קעװַא זיא ןוא ןעזָאלרעּפ לעקניוו רהיא יז טָאה ןַאד

 -סיוא רהיא ךיז טָאה עגר א .םלוע ןענידנעצנַאט םעד ןעשיווצ טייז רעדנַא רעד

 ןעגנוי ןעכיוה ַא עלעקניוו ַא ןיא גידנעקרעמעב ,םהיא טהעז יז זַא ,טכַאדעג

 ,טוה רענעיורטש רעסייוו ַא ןיא ןוא זלַאה םורַא עלעכיט סייוו ַא טימ ןַאמ

 ןָאהטעג ץעז ַא טָאה רהיא .ןַאמ ןעגנוי ןעטייווצ ַא טימ טדערעג טָאה רעכלעוו

 רעבָא -- ןאמ ןעננוי םעד וצ טקוקעגוצ קרַאטש ךיז טָאה יז ןוא ןעצרַאה ןיא

 | | .רע טינ ןעוועג זיא סָאד

 --- חומ ןיא ןעפַאלעגכרוד רהיא זיא --- ? ָאטינ ָאד רע זיא עשזד-ןיוש ---

 רע זיא רשפא ןוא ..,? ןייז טינ טנייה ןעצנַאג ןיא רָאנ רע טעוו רשפא ןוא

 ...3 סנַארק רָאג
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 : ןלזנ ַא ייב יו רהיא ייב ןעּפַאלק ןעמונעג טָאה ץרַאה סָאד

 ...|ָאטינ טנייה זיא רע ביוא ,יוא ---

 ַא ךיז טָאה יז ,ןעניוא ס'נעצימע ךיז ףיוא טלהיפרעד יז טָאה ּםיצולּפ

 ! רע --- ןָאהטעג ּפַאכ

 רענידרעמוז רעסייוו ַא ןיא ,םערָא ן'םיוא ?עקער ן'טימ ןענַאטשעג זיא רע

 ן'רעטנוא טקוררעפ ?עכיט סייוו ַא טיס ןוא טוה רעסייוו ַא ןיא ,קעדמעה

 ףיוא טקוקעג ןוא רעגנוי ַא ,רעקנַאלש ַא ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ,רענלָאק

 | .ןעניוא עגידנעטעב ןוא עגידנעגערפ טימ רהיא

 ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה םינּפ רהיא ןוא טלעמוטוצ ןהעטש ןעבילבעג זיא יז

 : רעייפ-םָאלפ

 יז טָאה -- ? םהיא ןעמ טנָאז סָאװ .,.רימ וצ ןהענוצ רע טעוו טָא --

 ,טלעּפַאצעג ךיז טָאה טסורב רהיא ןיא ץרַאה סָאד ןוא ,טכַארטעג טשימוצ

 ייב ןעמונעג ךיז יז טָאה ,ךיילנ ןעגנַאגעגוצ טינ רהיא וצ זיא רע ןעוו ןוא

 : ןעצראה ן'טימ ןעטעב םהיא

 ,..| רעהַא םוק ,סקַאמ ,דלַאװג ---

 ץנַאג טינ ןליפא ,רהיא וצ ןהענ ןעמונעג רע טָאה עקַאט דלַאב ןוא

 םהיא ןופ רעדעיוװ יז טָאה ןַאד ,לעכיימש ןעטשימוצ ַא טימ ,ןעסָאלשטנע

 : החמש טימ טכַארטעג ןוא ּפָאק םעד טרהעקעגנבָא

 ,םהיא ךָאנ קנעב ךיא זַא ,ןעזייוװסיורַא לעיפוצ ,אנ ..,ןיוש טהעג רע --

 ...טינ ןעמ ףרַאד ,ןענעווטסעד ןופ
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 .ןעטניה ןוּפ טרהירעגנָא יז טָאה רעצימע

 ..! עטיואוטסוװַארדז --

 -יימש ןוא רהיא רַאפ טהעטש קילָארק טשרע ,טקוקעגמוא ךיז טָאה יז
 -עגיוא עזייב ,עניילק ענייז טימ ןוא םינּפ ןעטבערגרעפ ,ןעטיירב ן'טימ טלעכ
 רענעזָאלבענפיוא ןַא יו ,סיוא טקוק סָאװ ,זָאנ רעבָארג ןייז טימ טעּפָאס ,ךעל
 ,דנַאה עטיור עבארג ןייז רהיא וצ טקערטשעגסיוא טלַאה ןוא ,לרעכנעּפ

 -ץנסיוא טימ םהיא ףיוא טקוקעג ןוא ןעמונענ טינ דגַאה ןייז טָאה יז
 ,ןהעזרעד ןיילא תומה ךאלמ םעד ךיז רַאפ טלָאװ יז יו יוזא ,ןעניוא עטצָאלג
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 ,טקירדעג ןוא דלַאװעג טימ דנַאה יד טרַאּפשעגניירַא רחיא רעבָא טָאה רע

 .רעגייטש ןעשיסור טכע ןַא ףיוא ,קרַאטש ,טסעפ רהיא טלעקַאשעג ןוא

 זַא ,סואיידַאנ ! ןעפָארטעג ןעשנעמ ןייא שטָאב ! עטיואווטסווַארדז --

 א ןיוש 4 רהיא טכַאמ סָאװ ,ונ .ןעיאשעמ טינ זנוא רעטומ רעייא טעוװ ָאד

 ? ַאװַאקנעשָארָאכ ָאטש ,ונ .ןהעזעג טינ ךייא ,ָאנלעטיזילבירּפ ,טַאנָאמ
 זיא העוו ,יִא -- : טכַארטעג ןוא טלעמוטוצ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה יז

 ...1 ןעמ טוהט סָאװ ! טציא אקוד ! ָאד זיא שינעקישנָא יד ! רימ

 -- טדערעג רעטייו רע טָאה -- ?ןעצנַאט ןעמוקעג טייז רהיא ---

 ןעמ טצנאט ןעצנַאט וליפא !ךייא ייב זיא ָאד דנאל ַא רַאפ סָאװ ,ָאננארטס

 ךייא ייב טגנירּפש ןעמ ,ָאנזָאירעפ .ןעשנעמ עטריזיליוויצ יו טינ ךיוא ָאד

 עיִאנטסעשט ! ןענעיצ יד יו ,ּפָאה !ּפָאה ! טהעז ! טהעז ! ןענעיצ יד יוז ,ָאד

 ! ָאווָאלס

 ףיוא ןענַאטשעג זיא רע .ןיא סקַאמ ואוו ,ןהעז וצ טקוקעגמוא ךיז טָאה יז

 ערעייז ןעו .רהיא ףיוא טנערענפיוא טקוקעג ןוא ץַאלּפ ןעגידרעהירפ ןייז

 ןָאהטעג עצלילב א ענייז ןיא טָאה ,טנעגענעב ךיז ןעבָאה ןעגיוא סנערייב

 ּפָאק םעד טרהעקענבָא טָאה רע ןוא גנוטכַארעפ רעפעיט ןופ קורדסיוא ןַא

 .ןעקור ן'טימ רהיא וצ טלעטשעג ךיז ןוא רהיא ןופ

 -- שינעקישנא רעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו יז ,.,זייב ןיוש זיא רע ---

 .ןערָאלרעּפ ןעקור סע'סקַאמ ףיוא גידנעקוק ,ןָאהטענ טכַארט ַא יז טָאה

 ןוא ,טעצּפעשעגסױרַא ףוס םוצ יז טָאה -- ןעצימע ָאד ךוז ךיא ---

 ,רעטייוו ןהעג ןעמונעג

 "נעהעג ,טרעפטנעעג רע טָאח -- ןעכוז ןעפלעה ךייא לע ךיא ,טמוק ---

 ,רהיא ןעבענ גיד

 ַא רעטייוו יז טָאה --- 4 ןעדעירפוצ ןעזָאל ךימ לָאז רע ,םהיא ןעגָאז --

 ..} ןעשנעמ ַא סָאד ןעמ טגָאז יו רעבָא --- ןָאהטענ טכַארט

 ןָאהטעג קוק ַא טע'בנג'רעמ טָאה ןוא ן'טקַאמ ןעגנַאנעגייברעפ זיא יז

 ,רהיא ףיוא טע'בנג'רעפ ךיוא טסוק רע זַא ,טקרעמעב ןוא םהיא ףיוא

 .ןעצרַאה ן'פיוא ןערָאװעג רעטכייל רהיא זיא סע

 שינעקישנָא רעד ןופ ןערעוו רוטּפ ךיא לעװ ,סקַאמ ,דלַאב ,דלַאב טָא ---

 ...ןַאד ,ןַאד --- ןעקנַאדעג יד ןיא טדערעג יז טָאה ---

 םיִצולּפ קילָארק טָאה -- ! אקירעמַא ןיא קיזומ ...רעטסעקרָא ןַא --
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 ! רעטסעקרָא ןַא ָאד ןוא רעטסעקרָא ןַא זנוא ייב --- ןעדייר ןעמונעג רעדעיוו

 ןופ ,לעקייּפ רעבלעז רעד ,ןעטיילפ עבלעז יד ,סעבורט עבלעז יד ,ךיז טכַאד
 א וצ ,זָאלב ַא טוהט עבורט ַא זַא ,זנוא ייב ! ַאצינזַאר ַאז ָאטש ,ןענעווטסעד

 ,ךע ,םָאידָאּפ ינוועשוד ַא ןַאד טלהיפ שנעמ רעד ,?עיּפש ַא טוהט םיילפ

 : | ...} ימזַאװו טרָאשט

 .ןעסירעגסיורַא רהיא ייב ךיז טָאה -- ? גידלוש ךיא ןיב סָאװ רעבָא ---

 םעד ןיא טיז רהיא זַא ,סעּפע ךיא גָאז .גידלוש טינ טייז רהיא ---

 ,טֶא .ףָאלב רעסיורג ַא זיא ַאקירעמַא זַא ,טקַאפ ַא ןיא סע רונ ? גידלוש

 ןעמ לָאז .סעניסָאנעג ןוא ןעסָאנעג ,ןעננערברעפ ןוא עלַא ייז ןעציז ,רעמירּפַאנ

 ןעגעלפ סעניסָאנעג ןוא ןעסָאנעג ואוו ,"עקדָאכס, א רעזנוא וצ ןעכיילגרעפ

 סָאװ ןוא ןָאהטעג זנוא ייב ייז ןעבָאה סָאוװ .דלַאװ ןיא ןעפערטפיונוצ ךיִז

 סומזילַאיצַאס ןעגעוו טרעהעג רָאטַארָא ןַא ייז ןעבָאה זנוא ייב ? ָאד ייז ןעוהט

 ...עיצולָאװער ןוא

 .ן'סקַאמ ןהעזעג רהעמ טינ טָאה ןוא טקוקענמוא ךיז טָאה ירעמ

 ַא יז טָאה -- !ןעכַאמ עגושמ טנייה ךימ טעװ רע ,רעניימ טָאג ---

 ...? ןעזָאלבָא ךימ ןיוש רע טעוװ ןעוו --- ןָאהטענ טכַארט

 ;נידנעדייר ,רהיא ְךֶאֹנ רע ,קירוצ טרהעקענמוא ךיז טָאה יז

 ןעוו זַא ,עינעדשזעיבוא ןיימ זיא סָאד ןוא ,ךיא ןיימ ,עצשבָאָאוװ ,ןוא ---

 ייז ןעק קַאזָאק ַא זַא ,ןעסיוו ןעלָאז ןעניסָאנעג ןוא ןעסָאנעג עלַא עניזָאד יד

 ...ןעמוקעג טינ רעהַא רָאג ייז ןופ רענייק טלָאװ ,ןעלאפרעביא ָאד

 ןעגיוא יד טימ טכוזעג טָאה ,טרעהעג טינ ןיוש רעבָא םהיא טָאה יז |

 -עגבָא ןעבָאה רעטרעוו ס'קילָארק ןוא םלוע ןענידנעצנאט ןעשיווצ ן'סקַאמ

 םעד ןוא קיזומ רעד ןופ רענעט יד טימ טשימוצ ,ןערעיוא ערהיא ןיא טכליה

 -שז-שז --- םושז-םושז ! םושז-םושז -- ; סיפ ענידנעצנַאט יד ןופ ןעּפַאלקוצ

 ...!שזישז

 ..,רלאוו ןיא עקווָאסַאמ ַא ףיוא טדערעג לָאמַא בָאה ךיא ,קנעדעג ךיא ---

 ,..1 קסנימ ןיא דלאוו םעד טקנעדעג רהיא

 ערהיא ןיא טכליהעג טָאה -- שז-שז-שז ! םושז ! םושז -- ! םושז ---

 .לוק ןייז ןערעיוא

 ןוא טכַארטעג םעד תעב יז טָאה -- ? ןעמוקעגניהַא סקַאמ זיא ואוו ---

 ,ןעטייז עֶלַא ףיוא טעשזדנָאלבעגמורַא ןעבָאה ןעניוא ערהיא
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 ,טגערפעגרעביא רע טָאה -- ? קסנימ ןיא דלַאװ םעד טקנעדעג רהיא --

 : ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה יז

 ? ַאה --

 ? דייר ךיא סָאװ ,טינ רָאנ טרעה רהיא ---

 ,העוו רימ טוהט ּפָאק רעד ,טגידלושטנע ---

 ךייא לעוו ךיא -- טנָאזעג רע טָאה -- קרַאּפ ןופ סױורַא טמוק ---

 ףיוא טריסַאּפ רימ טימ טָאה סָאװ ,יאשטולס ןעטנַאסערעטניא ןַא ןעלהעצרעד

 ,.,דלַאװ רעקסנימ ןיא עקדָאכס ַא

 רעיש רהיא ייב ךיז טָאה -- ! שינעקישנַא ,רימ ןופ קעװַא טהעג ,יוא ---

 ,טשרעהעב ךיז יז טָאה ןעטפערק עלַא טימ ןוא ןעסירעגסױרַא טינ

 ? רהיא טהעג ---

 רהיא ןוא ןעניוא יד ןיא גנולפייווצרעפ טימ טקוקעגנָא םהיא טָאה יז

 : םהיא ייב ןעטעבעג ךיז טָאה ץראה

 ,..1 ? רימ וצ ןעדנובענוצ טנייה ךיז רהיא טָאה סָאװ ,תונמחר טָאה --

 רע טָאה -- ןעצנַאג ןיא רָאנ טינ סעּפע סיוא עקַאט טהעז רהיא ---

 סיורַא טמוק -- :ךעלעניוא עניילק ענייז טימ רהיא ףיוא גידנעקוק ,טנָאזעג

 .קרַאּפ ןופ

 ןענָארטוצ טלעמרומענסױורַא יז טָאה -- ןהעז ןעצימע ףראד ךיא ---

 ,ךיז םורַא טקוקעג ןוא

 רעטניהא ןענַאטשעג זיא רע .ן'סקאמ ןהעזרעד רעדעיוו יז טָאה םיצולּפ

 עגידעכַאק ,עראק טימ ,לעדיימ רעגירכעלייק רעגנוי ַא ןופ טייוו טינ רהיא

 .ןעניוא עשימלעש ןוא

 ןוא ,ּפָאק ןיא ןָאהטעג שימ ַא רהיא טָאה --- ?לעדיימ סָאד זיא רעוו

 ,ןַאמוט ַא יו ןעניוצרעפ ךיז טָאה ןעניוא ערהיא רַאפ

 א ךרוד יוו ,רהיא ןענעק ןוא ,ןיהַא טקוקענ ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה יז

 ,סיעכהל וצ ןופ קורדסיוא ןא טימ יוװ ,ןעגיוא ס'סקַאמ טקוקעג ןעבָאה ,לעבענ

 ...רהיא ןופ טכַאלעג ןעטלָאװ ייז יוװ

 ערהיא ןיא טכליהעג טָאה -- !!שזשזש ! םושז-םושז-םושז ---

 םעד ןוא קיזומ רעד ןופ רענעט יד טימ טשימוצ ,לוק ס'קילָארק ןערעיוא

 י .םיפ ענידנעצנאט יד ןופ ןעּפַאלקוצ
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 יד טימ לעדיימ עגנוי יד ןָאהטעג ּפַאכ ַא סקַאמ טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 .ןעהערד רהיא טימ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעניוא עשימלעש ,ערַאק

 סָאד לייוו ,ןערעדנַא ן'טימ רענייא טנַאקעב ןעוועג טינ םינּפה ןענייז ייז

 ןָאהטעג שטיווק ַא טָאה ,םמותשנ טקוקעגנָא הליחתכל םהיא טָאה ?עדיימ

 ...טהערדעג םהיא טימ עקַאט ךיז טָאה ..,ןוא

 לעדיימ סָאד ןוא סקַאמ ןוא ןעהערד ןעמונעג ּפָאק רעד טָאה ן'ירעמ ייב

 ...ןַאמוט ַא ןיא ןעסָאנעגפיונוצ יו רהיא רַאפ ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה

 עלייוורעד טָאה -- ! ש-ששז-שז-שז-שז -- ! םושז -- ! םושז ! םושז ---

 עגיזָאד סָאד .ןערעיוא ערהיא ןיא ןעכליה וצ טרעהענפיוא טינ לוק ס'קילָארק

 -נעצנאט עגימורַא יד ןופ ןעּפאלקוצ סָאד טכליהעגרעביא רעבָא טָאה ןעמושז

 : רעטרעוו יד טרעהעג ,ךיז טכַאד ,טָאה יז עכלעוו ןיא ,סיפ עגיד

 ...} ץַא-ַאלּפ טָא ! ץַא-ַאלּפ טָא ! ריד ןיא טָא ! ריד זיא טא --
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 טנעהאנ ױזַא לעדיימ ןייז טימ טהערדעגייברעפ סקַאמ ךיז טָאה םיצולּפ

 טָאה יז ,רערהיא ןָא ןָאהטעג בייר א ךיז טָאה עציילּפ ןייז זַא ,רהיא ןעבענ

 : סיפ ענייז ןופ ןעּפַאלקוצ סָאד טרעהעג ךילטייד

 ! ריד-ד ןופ ךַא-ַאל ךיא ! רייד ןופ ךא'אל ךיא ---

 .ןָאהטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה יז

 וצ טעדנעוװעג טגערעגפיוא ךיז יז טָאה -- !ןעצנַאט ךיוא טמוק ---

 ,לוק ןעטקיטשרעפ ַא טימ ן'קילָארק

 -אדוא'פ --- ןָאהטעג ּפַאכ א ךיז רע טָאה -- ? ַאקרוזַאמדַאקלָאּפ ַא ---

 ! םעיוטסלָאװ

 רהיא טימ קעװַא רע זיא ךיז טקעלעב סָאװ ,ץאק ַא ןופ ענימ ַא טימ ןוא

 ךאנ ךיז טָאה ,לערעכנעּפ רענעזָאלבעגפיוא ןַא יװ ,זָאנ ןייז ןוא ,ןעצנַאט

 ענייז ןיא טלהיפרעד טָאה רע תעשב ,ןעגינעגרעפ ןופ ןעזָאלבעגפיוא רהעמ

 .ץנַאט ןעשיסור םעד סיפ

 -עיוא ערהיא ןיא ןוא ,ןַאמוט ַא ןיא יוו םהיא ןעבענ טגעוועב ךיז טָאה יז

 רהיא ןיא ןוא ,סיפ יד טימ ןעּפַאלקוצ ס'סקַאמ טכליהעג ץלַא ךָאנ טָאה ןער

 ...ןעירשעג טלעפייווצרעפ סעּפע טָאה המשנ

 יי
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 יד ,לעבענ ַא ךרוד יװ ,ןעגָארטעג ךיז ןעבָאה ןעניוא ערהיא ייברעפ

 ...לעדיימ ןייז טימ ןענָארטעגייברעּפ רעדעיוו ךיז סקַאמ טָאה טָא ןוא ךעלרָאּפ

 *! ןיא יז ןהעש יי , : ןָאהטעג ?עּפַאצ ַא ךיז טָאה ירעמ .טכַאלעג טָאה ענעי

 עשימלעש ,עגידבעלייק יד טימ ?עדייט ענעי טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא

 "ענסיוא ךיז טָאה ן'ירעמ ןוא ,רהיא רַאפ ןענָארטעגייברעפ רעדעיוו ךיז ןעניוא

 ןופ לעכיימש ןעשיטָאּפש א טימ רהיא ףיוא טציא טקוק ענעי זַא ,ןעזיוו

 זיא ןוא ןערָאלרעפ ךיז טָאה ,ןערָאװעג טשימוצ ןעצנַאג ןיא זיא יז .ןוחצנ

 .ןעבילבעג ןהעטש

 יעגסיוא קיִלָארק טָאה -- 4 טלעטשענבא ךיז רהיא טָאה סָאװ ,ונ ---

 .ןעסירעגניה ןעירש

 טיט םהיא ףיוא ןעפרָאװענפױרַא ךיז ירעמ טָאה לָאמנייא טימ ןוא

 : לוק ןיא ןערהערט עטקיטשרעפ

 טכַאמ רהיא ? היא שינעקישנָא ,רימ ןופ רהיא טליוו סָאװ רעבָא ---

 ,ןרָאהנירג ,רימ ןופ ןהעגקעװַא טלָאז רהיא ? טרעה רחיא ! ךילקילננוא רימ ךָאד

 ...! קָאינב ,סומַארָאנגיא ,טָאידיא

 ךיז ןוא ןעמוקעג ףךיז וצ ךיילנ יז זיא ,ןעירשענסיוא סע טָאה יז זַא ןוא

 .ןעקָארשרעד

 -- ! םייחַא ? ענושמ ףיא ןיב ? רימ טימ סָאד זיא סָאװ ,וינעמַאמ ---

 ,טשימוצ ןָאהטעג טכַארט א יז טָאה

 -סיױרַא יז זיא זלאה ןיא ןערהערט טימ ןוא םינּפ ןעדנעמאלפ א טימ ןוא

 .ןָאיליװַאּפדץנַאט ןופ ןעפָאלעג

 ,ןעגיוא עטצָאלנעגסיוא טימ ,טלעמוטוצ ןענַאטשעג זיא קילָארק

 -עמא ןַא ,ונ ? אקירעמא ןיא ןעשנעמ ַא רַאפ סעּפע סע ןענייז סָאװ ---

 ,טבַארטעג רע טָאה --- ! אקשטי

 ,ןילקורב ,1910 ,לירּפַא
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 ןילב יד ןיא ףרָאד ןיילק ַא ןעבענ טלעטשעגבָא ךיז טָאה גוצ רעד
 ןעפורעגסיוא טָאה רָאטקודנַאק רעד ; ַאינייװליסנעּפ טַאַאטש ןיא ,סנייטנוָאמ
 ןיב ףיא ןעמעוו וצ ,רעמרַאפ ןיימ ואוו ,ןָאיצנַאטס רעד ןופ ןעמָאנ םעד
 ףיא ןוא ,ןעטרַאװבָא טפרַאדעג ךימ טָאה ,רעמוז םעד ןעגנערברעפ ןערהָאפעג
 ,ןָאגַאװ ןופ סיורא ןיב

 .גָאט ילוי םענהעש ַא ןיא רעיפ םורַא ןעוועג זיא סָאד
 ןעיורפ עשידיא .טמערַאילעג ןוא טרעדליּפעג טָאה ןָאיצנַאטס רעד םורַא

 ןענייז ,רעדיילק-רעמוז עלעה ןיא ןוא רע'םינּפ עטנערברעפ טימ ,רעדניק ןוא
 ןוא טכַאלעג ,ןעירשעג ןוא טדערעג ןעבָאה ,ןעפָאלעגמורַא ןוא ןענַאטשעג
 ,עשידיא יא ,סרעמרַאפ יד טשימעג ךיז ןעבָאה ייז ןעשיווצ .טעשטיווקעג
 ,ערעגָאמ ערעייז טימ ,סטוה ענעיורטש עסיורנ ערעייז טימ ,עכילטסירק יא
 .ןעגיוא עגידנעכוז ערעייז טימ ןוא רע'םינּפ עניורב

 ןענייז ,טסעג-רעמוז סיואכרוד ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטצוּפעגסיױא יד
 רעוו ןוא ןענעגעגעב וצ ןעמעוו רעוו ,ןָאיצנַאטס רעד וצ ןעמוקעגרעטנורַא
 וצ --- סרעמראפ יד .זָאנ עשירפ ַא ןעקוקוצנָא ידכ ,טייקגילייווננַאל סיוא
 ,טדָאטש ןופ טסעג ערעייז ןענענענעב

 .טכוזעגפיוא ךיוא רעמרַאפ ןיימ ךימ טָאה דלַאב
 ַא טימ ,רעטלע ןעטמיטשעבנוא ןופ לעדיא רַאד ,ןיילק א ןעוועג זיא סָאד

 סע רעכלעוו רעטנוא ןופ ,טוה רענעיורטש רעסיורג ַא רעטנוא םינּפ טנערברעפ
 .ןעגיוא ענולק ,עקנילפ טעשטסילבעגסױורַא ןעבָאה

 ןַא זַא ,טַאהעג ארומ טלָאװ רע יו טַארוקַא ,גירנעלייא ךימ טָאה רע
 ןייז וצ טרהיפעגוצ ,ןעּפַאכסױא טינ םהיא ןופ ףימ לָאז רעמרַאפ רעדנַא
 רעטנוא ןַאדָאמאשט ןיימ ןָאהטעג ףרָאװ 8 גנוגעוועב רעקנילפ ַא טימ ,לעגעוו
 ,פענעוו ןיא ןעצעז ךיז לָאז ךיא ,ףימ ןעטעבעג ןוא עינלעק רעד
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 ןָאהטעג ביירט ַא ןוא עינלעק ן'פיוא ןעגנורּפשעגפיורַא רע זיא ןַאד

 .דרעפ םעד

 רעטיירב ַא ןעוועג זיא ,ןערהָאפעג ןענייז רימ ןעכלעוו רעביא ,געוו רעד

 ןעראלרעפ ךיז טָאה ןוא ,ףױרַא-גרַאב ןעגיוצעג ךיז טָאה ןוא רענידמַאז ַא ןוא

 -לָאװ ענעדלָאג טימ לעמיה רעיולב רעד ואוו ,גרַאב-ץיּפש ן'פיוא ךיוה-טעה

 .טהורעג ,ךיז טכוד ,טָאה ךעלדנעק

 ןעגיצעגסיא ךיז טָאה ,רעניצנַאלג ַא ןוא רעצראווש ַא ,דרעפ רעד

 -נעקשרָאּפ ןוא ןעטייז עדייב טימ גידנעּפָאס רעווש ,ןוא רעּפרעק ןעצנַאנ ן'טימ

 ,ףױרַא גרַאב לעגעװ רעזנוא טּפעלשעג רע טָאה ,רעכעלזָאנ יד טימ גיד

 ...ףיױרַא גראב

 ; טסיירטענ םהיא טָאה רעמרַאפ רעד

 !ָאיוװ ...גרַאב ן'פיוא ןייז וטסעוו ,עלעקשזדָאשזד ,דלַאב טָא ,דלַאב טָא ---

 ...1 עלעקשזדָאשזד ,ָאה ,ָאה ! ָאיו

 -ָאסעג רעווש ךיוא רע טָאה ,טדערעג סע טָאה רעמרַאפ רעד תעשב ןוא

 ןעּפעלש דרעפ םעד ןעפלָאהעגוצ רע טלָאװ ?וק ןייז טימ יו טַארוקָא ,טעּפ

 ס'דרעפ םעד טלהיפ רע זַא ,ןעוועג גיטנעק זיא סע .גרַאב ן'פיוא ןענָאװ םעד

 .ןעזעוו ןעצנַאנ ן'טימ טייברַא רעווש

 ךיוה טָאה ,גידנעּפָאס רעווש ,טלעטשענבָא עלייוו ַא ךיז טָאה דרעפ רעד

 ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש ַא ןוא רעכעלזָאנ יד טימ ןָאהטעג עקשרָאּפ ַא

 *! רעווש ,יוא, : ןעגָאז ןעלעוו טלָאװ רע יו טַארוקָא

 ךָאנ ןעבָאה רימ .םעהטָא םעד בָא ּפַאכ ,עלעקשזדרָאשזד ,ונ ,ונ ---

 .לֹוק ןיא עבעיל טימ ןעפורעגבָא רעדעיוװ ךיז רעמרַאפ רעד טָאה --- ! טייצ

 זיא רעמרַאפ רעד .גרַאב ץיּפש ן'פיוא ןעוועג רימ ןענייז ףוס ן'פיוא

 -עגפיורַא קירוצ זיא ,לענעװ ןיא טכיררעפ סעּפע טָאה ,ןעכָארקעגרעטנודא

 ,דנעה יד ןיא סעצייל יד ןעמונעגניירַא ןוא עינלעק ן'פיוא ןעגנורּפש

 זיא געוו רעד .טכייל ןוא לענש ןעפיופ ןעמונעג דרעפ רעד טָאה טציא

 ףױרַא טנעיװעג ךיז טָאה זנוא רעטנוא לעגעװ סָאד ; רעכיילג ַא ןעוועגנ ָאד

 -נערָאק ענעדלָאג ןעניוצעג ךיז ןעבָאה געװ ןעטייז עדייב ןופ .בָארַא ןוא

 ?היק ַא .טגעלענסיוא ןערָאיװַאק עיולב טימ יו ,סעקנָאל ןוא רעדלעפמ

 ןעמהענעגנַא ןוא ןעקרַאטש םעד טימ ןעגעקטנַא טמעהטַאעג זנוא טָאה ?עטניוו

 ,םעקנַאל ןוא רעדלעפ יד רעטניה ,טייוו .ייה ןעטנעקירטעג ןעשירפ ןופ בורעג



 סעשימאק-ינטרט ןוא סעשימָאק 084

 ןערָאװעג טרעווילגרעפ ןענייז ,דלַאװו ןעטע'דוס'רעפ ןעצרַאװש ַא רעביא
 עילב ערעייז טימ גרעב עגיזלעפ עכיוה ?עמיה ןעיולב-ףעיט ַא רעטנוא
 | .ןנוז רעד וצ ןעסיררעפ ּפעק-ןעזעיר

 טָאה סָאװ ,רעמרַאפ ַא ןופ לעזייה סייוו ַא ןערהָאפעגייברעפ ןענייז רימ
 -רעד ךיז טָאה סע .רעמיוב עלעקנוד עהייר ַא ךרוד טקוקעגסױרַא ךילהערפ
 רענרעבליז ,רעגנוי ַא םעד ךָאנ ךיילג ןוא דנוה ַא ןופ ןעליב גירעזייח ַא טרעה

 .ןעגייווש דנוה םעד ןעסייהעג טָאה סָאװ רעמיצנעיורפ ַא ןופ לוק
 רעסיורג א ןענַאטשעג ןזיא לעזייה ס'רעמרַאפ םעד ןופ געוװ ן'רעביא

 ןיא ּפָאק ןףיוא טוה רענעיורטש רעסיורג ַא טימ לעדיימ עגנוי ַא .רעייש
 רענרעק סנעפיוה גידנעטיש ,דנַאה רעד ןיא לעסיש ַא טימ ןענַאטשעג טרָאד

 םרַאיל ַא טימ ןעפָאלעג רהיא וצ ןענייז ןעטייז עלַא ןופ ןוא ,דרע'רד ףיוא

 טּפַאכעג ךיז טעּפמיא ןַא טימ ןעבָאה ןוא ןערילָאק ענעדעישרעפ ןופ רענהיה

 ,רענרעק יד ןעקיּפ

 ןָאהטעג רהעק ַא יז טָאה ,רהיא וצ רעטנהענ ןערהָאפענוצ ןענייז רימ ןעוו

 עזָאר טימ רעמרַאפ ןיימ וצ ןָאהטענ לעכיימש ַא טָאה ,זנוא וצ ּפָאק םעד

 יו ,יולב ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעניוא טימ ןוא ןהייצ עסייוו טימ ,ןעּפיל

 .גרעב עניטרָאד יד יו ,?עמיה רעגיטרָאד רעד

 ---טרעלקרע רעמרַאפ ןיימ רימ טָאה --- ?עדיימ עכילטסירק ַא זיא יז --

 טיײברַא רע ; ןַאמ ןעגנוי ןעשידיא ַא ןתח ַא טָאה יז ,רעטכָאט ַא ס'רעמראפ ַא

 .םרַאפ ן'פיוא רימ ייב

 ? ןעהטַארייה ןעלעוו ייז ןוא --

 ,םורדרעט טימ טרעפטנעעג רעמרַאפ ןיימ טָאח --- ? ןיינ ,ןעד סָאוװ ---

 .יונ קיטש א ךיוא זיא ןַאמ רעננוי רעד ---

 ? םיכודש ענױזַא ָאד טּפָא ןעריסַאּפ ---

 .,טרעהעג טינ זנוא ייב סָאד ןעמ טָאה טציא זיב ,טָאנ ןעקנאד --

 ? ןַאמ רעגנוי רעד זיא רעוו ןוא ---

 םהיא ךיא בָאה ןערהָאי ייווצ רַאפ ,דעילג עקס'דמושמ ַא ,ךיא סייוו ---

 ןהֶא טייצ עננַאל ַא ןעגנַאנעגמורַא טרָאד זיא רע .קרָאי וינ ןופ טכַארבעג

 רימ וצ רע זיא ,ונ .םרַאפ ַא ףיוא טיײברַא ןעכוז ןעמונעג רע טָאה ,טייברַא

 טליופ ,רעכילרהע ןַא ,רוחב רעשביה ַא אקוד רע זיא ױזַא ,ןעלַאפענניײרַא
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 ,טשינ רָאג רונ .ףיוא רעטעדליבעג ץנַאג ַא זיא ןוא ןעטײברַא וצ טינ ךיז

 ! ןעלאמרעפ ןוא עסקיש רעד ןיא טעּפַאילכרעפ ךיז טָאה

 ? ןעגעגַאד טינ ןענייז ןערעטלע ערהיא ןוא ---

 רעקנַארק א סעּפע זיא רע ? ןעגעגנַאד ןייז ייז ןעלָאז סעּפע סָאװ רַאפ --

 ,סעװָאטַאק ַא .רעצנעט ַא ,ננוי רעכילהערפ א ,ןוי ַא יו ,דנוזעג ? הלילח רוחב

 | ! עקמעס

 .דנוה ַא ןופ ןעליב רעטייוו ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ןעמונעג רע טָאה ,ןערהָאפ רימ זַא ,טקעמשרעד ןיוש טָאה רעניימ ---

 .ןעכָארברעטנוא ךיז רעמרַאפ ןיימ טָאה --- ןעליב

 ןופ ןעננילק שידָאלעמ א ןענַארטעג ךיז טָאה טפול רענייר רעד ןיא

 ךיז ןעבָאה עקנָאל רעד ףיוא סקניל :טקוקעגמוא ךיז בָאה ךיא ,ךעלקעלג

 ,ןעננַאהעגנָא רעזלעה יד ףיוא ךעלקעלג טימ היק טעשַאּפענ

 .טנערפעג ןַאד ךיא בָאה -- ? טסעג לעיפ סעּפע רהיא טָאה ---

 טרעפטנעעג רע טָאה --- טליּפעגנָא זיא זיוה ןיימ ,טָאג ןעקנַאד --
 | | .ךילהערפ

 ? רהיא טָאה לעיפיוו ---

 טוח עסיורג יד טקוררעפ ,טגערפעגרעביא רע טָאה -- ? לעיפיוו ---

 םוא ,חומ ןייז ןעיירפעב טלָאװעג טלָאװ רע יו טַאפוקָא ,עצינליטַאּפ ן'םיוא

 ןַאד .תובשחמ ענייז ןיא ןעלהעצ ןעמונעג ןוא ,רעטכייל ןענעכערעב ןענעק וצ

 : ןעפורעגבָא ךיז רע טָאה

 רהיא ןוא רענעמ ייווצ ,רעדניק גיסיירד ַא ,ןעיורפ גיצנַאװצ ןוא ייווצ ---

 ...רעטירד ַא טייז

 .ךילהערפ שביה ןייז ךייא ייב טרָאד זומ סע ,השקשינ ---

 טעװו רהיא ,ךייא טרַאה סָאװ --- .טכַאלוצ ךיז רע טָאה -- ! ָאהדָאה ---

 .ךיוא ןעטהערדוצ ַא טרָאד ןעבָאה רימ .ןעבָאה האנה

 4 רהיא טניימ סָאװ ---

 טרָאד םהיא ןעפור ייז .םענ'עגושמ לעקיטש ַא ,ןעטהערדוצ ַא טָא --

 גידנעטש ךיז טסייר רע !ַאכ !ַאכ !ַאכ ."ףָאזָאליפ רעד ןָאסבָאקיישזד ,

 ,ריא רעמורפ ַא זיא רענעי .ן'ןיקבַארד .רמ טימ ,ןעטייווצ ןיימ טימ םורָא

 ןוא טכיל ענ'בלח ןעסעגעג טלָאװ רעד ןוא ,רשוע קיטש ַא ,להוש ַא ןופ יאבג ַא
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 !ַאכ ! אכ --- םישעמ בָא ייז ןעשיווצ ךיז טוהט ,ונ ,ונ ...ריזח טימ ןעסיברעפ

 ! קישזדרָאשזד ,ָאיעה .םייה רעד ןיא דלַאב ןיוש רימ ןענייז טָא ! ַאכ

 ךיז טָאה ןעטייוו ןופ .ןעפיופ ןעמונעג רעכילהערפ טָאה דרעפ רעד

 -עגבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,דנוה רעטַאמסָאק רעצראווש ,רעסיורג ַא ןעזיוועב
 רעד ןעוו .קע ן'טימ טהערדעג ןוא זנוא ףיוא טקוקעג ,געוו ןעטימ ןיא טלעטש
 ףרָאװ ַא םיצולּפ ךיז רע טָאה ,רעטנהענ םהיא וצ ןעמוקעגוצ זיא ןעגָאװ
 ןעגנירּפש ןעמונעג טָאה ,ןעשטואווַאקס ןעכילהערפ ַא טימ זנוא ןעגעג ןָאהטעג

 ,קירוצ ןוא לעגעוו ייברעפ ןַאד ןוא םינּפ ןיא דרעפ םעד

 ןיוש טסָאה --- טדערעגסױרַא רעמרַאפ ןיימ טָאה -- ! ּפעש ,ָאללעה ---

 .ןיירא דרע'רד ןיא העג ? רענייב עליופ ענייד טהורעגסיוא

 טָאה רע --- ןָאהטעג רהעק ַא רימ וצ ךיז רע טָאה --- דנוה רעליופ ַא --

 ףיוא ,דנוה רעטסעב רעד ןעוועג רע זיא לָאמַא ,ןעגלָאפ וצ טרעהעגפיוא ךימ

 ךיז רע טָאה רעבָא טייצ ַא טייז ,עשַאּפ רעד ףיוא היק עניימ ןעביירטרעפ וצ

 ןופ ןעצנעליופ סָאד ןענָאלשסױרַא ןיוש ריד לעװ ךיא ,טרַאװ .ןעליופ ןעמונעג

 ץימש א ןוא דנוה םוצ ןָאהטעג ּפַאכ ַא רעדעיוװ ךיז רע טָאה --- ! רענייב יד

 ,שטייב ן'טימ םהיא ןָאהטעג

 -נורַא גירעיורט ,סיפ יד ןעשיווצ קע םעד טשטעווקרעפ טָאה דנוה רעד

 סיוארָאפ ןיא ןעפָאלעגקעװַא ןיא ןוא ּפָאק ןעטַאמסָאק םעד ןעזָאלעגרעט

 .געוו ןעניטייז ַא טימ

 זיא סע .זיוה ס'רעמרַאפ םעד ןעמואוושעגסױרַא זנוא רַאפ זיא דלַאב

 ,עסייוו טימ ,קינַאנ ןעסייוו ַא טימ ,זיוה גיקָאטש ייווצ ,סייוו א ןעוועג

 סָאד .דנעדאלנייא ךילדניירפ ןעקנואוועג ןעבָאה סָאװ ,רעטסנעפ עגיטכיצ

 ,געוו ןעגידמַאז ןעטיירב ןעמַאס עזַאּפ ןענַאטשעג זיא זיוה

 עניטכעמ ,עטלַא עבילטע ןענַאטשעג ןענייז זיוה ןעגעג געוו ן'רעביא

 .טנעיוועג סקָאמעה ןיא רעדניק ןוא ןעיורפ ךיז ןעבָאה ייז רעטנוא ,רעמיוב
 ןעוועג זיא ָאד זָארג יד .ץַאלּפ גידייל קיטש ַא ןעניוצענ ךיז טָאה רעטייוו
 ןענייז ץַאלּפ ןעגידייל םעד רעביא .ןעביוא טרָאד לעמיה רעד יװ ,יולב ףעיט

 ,עטלא יא ,רענהיה ענילדנהעצ ןעשטקָאװק ַא ןוא ןעסּפיּפ ַא טימ ןעגנַאגענמורַא

 .ןערעדעפ ןהָא ,עלעג ךָאנ ,ךעלעקטָאילּפיצ עקניגנוי רָאנ יא

 טָאה טרָאד ןופ ןוא ,ַארעזָא ןַא טעשטסילבעג טָאה לעסיב ַא רעטייוו ךָאנ

 .ןעמיטש-ןעיורפ ןופ יירעשטיווק ַא ןוא רעטכעלעג ַא ןענָארטעג ְךיז
 קי 4 7
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 ןעיורפ יד ןעבָאה ,זיוה ןענעג טלעטשענבָא ךיז טָאה לעגעוו סָאד ןעוו

 טלעטשעגנָא ןוא ּפעק ערעייז ןעביוהעגפיוא סקָאמעה יד ףיוא רעדניק יד ןוא

 עלַא ןופ ךיז ןעבָאה עקַאט דלאב ןוא ,רימ ףיוא ןעניוא ענירעיגיינ ערעייז

 רענהיה יד יוװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעדנַא ךָאנ ןעפיולפיונוצ ןעמונעג ןעטייז

 יד ןעטָאשעג ייז רַאפ טָאה לעדיימ יד ואוו ,םרַאפ רענעי ןעבענ טרָאד

 יד גידנעמַאק עכנַאמ ןוא ןעמיטסָאק-עדאב ןיא ייז ןופ עכנַאמ ...רענרעק

 יז ןופ עדעי ןוא ,טקוקעגנָא םוטש ךימ טָאה ייז ןופ עדעי ןוא ,רָאה ענעזָאלוצ

 טָאג ייז טָאה טסַאג םעיינ ַא רַאפ סָאװ ,ןהעז וצ ןעוועג נירעיגיינ ןיא

 ,טקישענוצ

2 

 רעטיירב ַא ,רעכיוה ַא ,דיא ַא עבָאסָא ןא ןעזיוועב ךיז טָאה קינַאנ ן'פיוא

 ,עלופ טימ ,ןערעטש ןעכיוה ַא טימ ,דרָאב רעיורג רעטיירב רענהעש ַא טימ

 עקלומרַאי רעדנור ַא טימ ןוא ךעלרינש טימ קָאר-פָאלש ַא ןיא ,ןעקַאב עטיור

 טגעלרעפ דנעה יד ןעטלַאהעג טָאה ןַאמ רעד .ןערעטש ןעכיוה ן'רעביא

 .רימ ףיוא טקוקעג ןוא רַאגיס ַא טרעכיורעג ,ןעקור ן'רעטניהַא

 יירשעג א רעמראפ ןיימ טָאה --- ? טרָאד וטזיב ואוו ,עקמעס ,יעה ---

 .ןָאהטעג

 טימ ןַאמ רעגנוי רעכיוה ַא זיוה ן'רעטניהַא ןופ ןעזיוועב ךיז טָאה דלַאב

 ןעסיורג ַא רעטנוא םינּפ ןעטנערברעפ ןעטיירב םעד ףיוא ?עכיימש ןעטיירב א
 ןיימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ,לעגעװו םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רע ; טוח םענעיורטש

 רעצרַאװש רעד טימ ןָאהטענ ךַאמ ַא ןוא עינלעק ן'רעטנוא ןופ ןַאדָאמַאשט
 ,ןהעגכָאנ םהיא לָאז ךיא ,רימ וצ דנַאה

 רע טָאה ,קָאטש ןעטייווצ ן'פםיוא רעמיצ ַא ןיא ךימ גידנערהיפניירַא

 רחועק ַא ךיז רע טָאה ןַאד ,עגָאלדָאּפ ן'פיוא ןַאדָאמַאשט ןיימ ןעזָאלעגרעטנורַא

 ןוא דנַאה ןייז רימ טקורעגניירַא ,?עכיימש ןעטיירב ןייז טימ רימ וצ ןָאהטענ

 : לוק ןעוָאסַאב ןעדנוזעג ַא טימ ןעפּורענבָא ךיז

 ...ןעפַארמענ לָאמ לעיפ ךייא בָאה ךיא .ךייא ןעק ךיא ---

 ?ואוו ---
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 רע טָאה -- ןוה-עפַאק ןיא ןוא ןענניטימ ףיוא קרָאי וינ ןיא ---
 .טרעפטנעעג

 ? קרָאי וינ ןיא ןעגניטימ ןעכוזעב טגעלפ רהיא ---
 ...טכוזעב טסייה ץלַא --- .גיהטומטונ טרעפטנעעג רע טָאה --- יאדוא ---

 טציא ךָאנ וליפא ? רהיא טסייוו ...טפּפמעקעג ןוא טיײברַאעג גונעג בָאה ךיא
 טנעיל סָאד ,יוא ? סָאד ךיז טפור יוז ...עדנער ...עדנער ןייק טינ ךָאנ ךיא ןיב
 --- ערדער -- -- עדדנער ! גנוצ ן'פיוא רימ ייב

 ? טַאגענער --

 סָאד טָא --- תולעּפתה טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה --- ,אי ,אי ---
 ןייק טינ ךיוא ךיא ןיב טציא ךָאנ זא ,ןעגָאז ליוו ךיא ! עקַאט ךיא ןיימ
 רָאּפ ַא רע טָאה -- טאגענער ...טַאגענער --- ! סומזילַאיצַאס םוצ טַאגענער
 וצ סע ידכב םינּפה ,ךיז רַאפ טרָאװ סָאד ט'רזח'עגרעביא ןעגָארטוצ לָאמ

 ...ןעקנערעג

 ? םרַאפ ַא ףיוא ןעטייברַא וצ ןעדעירפוצ טייז רהיא ןוא ---

 ןייז טימ ןעלביימש ןעמונעג רעדעיוװ טָאה רע -- ! ךָאד טהעז ראיא ---
 וינ ַא ןיא ךיז ןעשטומ וצ יוװ ,רעסעב --- ?עכיימש ןעגיהטומטוג ןעטיירב
 זיא טייצ עטשרע יד .סיזירק ן'תעב רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ,ּפַאש רעקרָאי
 ,ןעלָאװשעג ןעוועג ןענייז דנעה יד ,ןעכָארבעג טָאה ןעקור רעד ,רעווש ןעוועג
 .טײברַא יד טינ רָאג ךיא ?היפ טציא רעבָא

 ? ַאקירעמַא ןיא גנַאל ןיוש טייז רחיא --

 רעד ןופ רעבראג א ,אנליוו ןעבענ עקייליוו ןופ םוק ךיא .רהָאי ףניפ ---
 ,ןעלטנַאמ-רעדניק יימ ,רעדמעה ייב טײברַאעג ךיא בָאה קרָאי ןינ ןיא ,םייה-

 טנעקעג טינ ץעגרע רעבָא ךיז בָאה ךיא ? טינ סָאװ ייב ןוא ,סענָאמטרַאּפ ייב

 טפּפמעקעג ןוא טסילַאיצַאס רעיירטעג ַא ןעוועג ןיב ךיא תמחמ ,ןעטלַאהנייא
 טרָאד רימ ןופ ןעבָאה ייז ! ַאכ !ַאכ !ַאכ ...ןעסערעטניא ןעסַאלק עניימ רַאפ

 ...םערַאװ ןּוא טלַאק טַאהעג

 םעד טרעהרעד טייצ רעזעיד ןיא ךיז טָאה -- !עקמעס ,יעה ---
 .ןעסיורד ןופ ?וק ס'רעמרַאפ

 ; ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה עקמעס

 -פעב ןייז ךיא ןיב ךילטנעגייא .תיבח-לעב ןיימ .ךימ ןעמ טפור סָאד ---
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 ָאד ר"מ ןעבָאה ןעסערעטניא ןעסַאלק ןייק .טגָאזענ זיא ,גָאז ךיא סָאװ .תיבה

 ....טינ

 .ןעסיורד ןופ טרעהרעד רעדעיוװ ךיז טָאה --- ! עקמעס --

 יירשעג ַא עקמעס טָאה -- ? טרָאד ךיז רהיא טסייר סָאװ ! העג ךיא --

 ,רעמיצ ןיימ ןֹופ ןעפָאלעגנסױרַא זיא ןוא ןָאהטענ
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 ףרוד ןוא רעטסנעפ ייווצ טימ ,סניטכיל ַא ןעוועג זיא רעמיצ סָאד

 טרָאד .זיוה ן'רעטניה טפַאשדנַאל ן'פיוא ןעקוקסיורַא טנעקעג ןעמ טָאה ייז

 -םיונוצ ןופ םיוצ ַא זיב ןעטרָאגטכורפ רעגנַאל ,רעטיירב ַא ןעגיוצעג ךיז טָאה

 ,םיוצ םענרענייטש םעד רעטניה דלַאב ,רעטייוו .רענייטש עסיורג עטנעלעג

 -נערָאק רעטיירב ַא ,סעילַאװכ ענעדלָאג טימ םי ַא יװ ,טנעוועב ךיז טָאה

 עמַאס םעד זיב טיירב רעד ןוא גנעל רעד ןיא ,ןעגנַאז ענעדלַאג טימ דלעפ

 .ּפָאק-ןעזעיר ןעיולב ַא טימ גרַאב ןעכיוה ַא ןופ ןעסופוצ

 ךיז טָאה רעפלעוו ,קינַאנ ן'פיוא סױרַא ךיא ןיב םורָא עלייוו ַא ןיא

 ,ןעטרָאנ םוצ יא ,טנָארפ םוצ יא ,זיוה םורַא ןעגיוצעג

 ,פיטש ןעוועג זיא טרָאד .ןעטרָאג ןעבענ קינַאג ן'פיוא סױרַא ןיב ךיא

 רעטנוא .ןערַאב ןוא ?לעּפע טימ ןעדָאלעב רעווש ןענַאטשעג ןענייז רעמיוב יד

 ,סעלטַאימ עגיברַאפ-נעדעישרעפ ןעגױלפעגמורַא ןענייז ןנוז רעמערַאװ רעד

 -עגמורַא ןעטלָאװ ןערילָאק ענעדעישרעפ ןופ ןעמולב ענידעכעל יו טַארוקָא

 ןעמושז רענעלהָאטש ַא ןעגָארטעג ךיז טָאה ץעגרע ןופ .ןעטפול ןיא טבעווש

 -סָאק רעצרַאוװש ,רעסיורג רעד ןעגעלעג זיא קינַאנ ןופ טייוו טינ .ןהיב ַא ןופ

 ןייב ּפָאק ןעטַאמסָאק ןטימ ,לינק א יװ טהערדעגפיונוצ ,דנוה רעטַאמ
 -מורַא ןעבָאה םהיא רעביא .ןנוז רעד רעטנוא טמערַאװעג ךיז ןוא לעדייוו

 טָאה ,רעבָא ןַאד ,ןעטילעג ייז ןופ רע טָאה טייצ עשביה ַא .ןענעילפ טצנַאטעג
 ןעטַאמסָאק םעד ןעסיררעפ ,ןעשטרוב ןעזייב ַא טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז רע

 טימ רעסערפ ןייז טנעפעעג ןוא ןעגיוא עטערומשזרעפ טימ ךיוה רעד ןיא ּפָאק

 יד טימ ןָאהטעג קאנק ַא טָאה רע ,גנוצ רעטיור רעטכייפ ןוא ןהייצ עסייוו יד

 ףיז רעדעיוװ ןוא רעסערפ םעד טכַאמעגוצ ןַאד ,לָאמ ייווצ ,לָאמנייא ןהייצ

 .קע םוצ ּפָאק ן'טימ ,ליונק ַא יו ,טהערדעגפיונוצ
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 :לוק גירעזייה ַא ,טנָארפ ןופ ,טייז ןעטייווצ ןופ טכליחעגנבָא טָאה םיצולּפ

 ...| ץָאקש א ,ץַאגנוי ַא טייז רהיא ---

 ...יירעשטיווק ַא ןוא ,רעטכעלעג ַא ןוא רעדליּפעג ַא ןַאד ןוא

 - ,טרָאד זיא סָאװ ,ןהעז קעװַא ןיב ךיא

 יא ,רעבייוו דנעצוד ַא ןענַאטשעג ןענייז טנָארפ רעד וצ קינַאנ ן'פיוא

 ַא טימ רע ,דנַאה ןיא עעהט זָאלג ַא טימ רעוו ,ערענניא יא ,ערעטלע

 ,הנותח ַא וצ יו טצוּפעגסיױא רעוו ; ךלימ רַאפ ?ענירק ַא טימ רעוו ,גנוטייצ

 רעוו ןוא רעגניפ יד ףיוא ןוא םיזוב ן'פיוא ,ןערעיוא יד ןיא ןעטנאילירב טימ

 םורַא ןענַאטשעג ןענייז עלַא ייז ןוא ,ןעזָאלענבָא ןוא טגידורברעפ ןָאהטעגנָא

 טָאה רעכלעוו ,עקלומרַאי רעד טימ ןוא קָאר-פָאלש ןיא ןעדיא םענחעש םעד

 ,רעצרוק ַא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד .ןעדיא ןעטייווצ ַא טימ טגעירקעג ךיז

 ַא טימ ,ךעלסיפ עקיד ,עצרוק ףיוא ךיוב ןעטעשטיּפעגסיױא ןַא טימ ,רעקיד ַא

 ,עסיורג רעטנוא ,ךעלעגיוא עניילק טימ ,םינּפ ןענישיילפ ,ןעבָארג ,ןעטיירב

 לעּפע ןַא ןעטלַאהעג רע טָאה דנַאה רעטיור רעצרוק ןייז ןיא ,ןעמערב עטיור

 : ץיה טימ ןעירשעג טָאה ןוא

 רימ טרעלקרע רהיא .ןיקבַארד רעטסימ ,רעסעב טינ ךיז טלעדיז רהיא ---

 םוצ טינ ןוא דרע'רד םוצ ןעלַאפעג לעּפע רעגיזָאד רעד טָאה סָאװ רַאפ ,רעסעב

 | ..1ונ ? ַאה ,לעמיה

 -טנעענ ןיקבַארד .רמ טָאה --- ןעדייר טינ בלכ אזַא טימ ליוװ ךיא ---

 ענהעש ,עטיירב ןייז טגערעגפיוא גידנעטעלג ,לוק ןענירעזייח ַא טיפ טרעפ

 ,דרָאב עיורג

 טגָאז -- ןוחצנ טימ ןעירשעג רענעי טָאה -- ? אה ,טינ טליוו רהיא ---

 .ךיא יו ,ןעשנעמ ַאזַא טימ ןעדייר וצ יו טינ טהעטשרעפ רהיא זַא ,רעסעב

 טימ ןָאהטעג ּפַאכ ַא רענעי ךיז טָאה -- ?ַאה ,טינ העטשרעפ ךיא ---

 -עטש ןעביוה ןייז רעביא רעטסעפ עקלומרַאי יד ןעקוררעטנורַא ,?וק ןיא לַאג

 רהיא טהעטשרעפ וליפא ןילוח תחיש ןיימ ,טייז רהיא סָאװ ךרַאּפ --- :ןער

 ! ץקש ,ךייא ןופ ןענרעל רעסעב ןעק ךיא .טינ

 סָאװ רַאפ ,רימ טרעלקרע ָאט ,םכח דימלת אזַא טייז רהיא ביוא ,ונ ---

 ט'הנעט'עג רענעי טָאה --- ? ףורַא טינ ןוא רעטנורַא ןעלַאפעג לעּפע רעד זיא

 .סנייז

 ,םהיא ןופ טרהעקענבָא ךיז גנוטכַארעפ טימ טָאה ןיקבַאוד רעטסימ
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 ּפָאק ן'פיוא טכיררעפ רעדעיוװ ,קָאר-ּפָאלש םעד רעטסעפ ךיז םורַא ןעגיוצרעפ

 טימ קירוצ ןוא ןיה קינַאנ ן'רעביא טגערעגפיוא ןהענ ןעמונעג ןוא עקלומרַאי יד

 .רעטניהַא טנעלרעפ דנעה יד

 -בָא ךיז טָאה --- { ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,סָאװ רַאפ רהיא טגָאז ,ונ ---

 -- ,ןעטנַאילירב טימ טעשטסילבעג ןיא טָאה עכלעוו ,לעבייוו עגנוי ַא ןעפורעגנ

 .ןעסיוו ךיוא עקַאט רימ ןעלָאז

 םאֹכ ַא ךיז ןָאסבָאקיישזד טָאה --- ןענָאז ךייא ךיא לעװ סיוועג ---

 סייוו ךיא םוראוו --- לעכייב ןייז רהעמ ךָאנ גידנעשטוּפסיוא ,ץיה טימ ןָאהטענ

 דרע יד טהיצ עבט יּפ לע תמחמ .ןעסיוו ךיוא טלָאז רהיא זַא ,עקאט ?ליוװ ןוא

 ...| עבט יּפ לע ?ַאה ,טהעטשרעפ רהיא ,סעלַא ךיז וצ וצ

 טָאה יז ,ןענַאטשרעפ רָאלק ױזַא טינ וליפא םהיא טָאה ?עבייוו סָאד

 ; טגָאזעג ןוא ּפָאק ןעטמַאקרעפ ןהעש ן'טימ טלעקַאשעגוצ רעבָא

 ,אי---

 ךיז טָאה --- ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,ןַאמ רעטעדליבעג ַא זיא רע ---

 רימ ןופ טייוו טינ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,לעבייוו ַא רימ וצ טעדנעוועג ליטש

 סייוו רע סָאװ ,ךאז ןייא ןייק ָאטינ ,סעלַא סייוו רע --- : עעהט טּפוזעג ןוא

 ...םענ'ענושמ ַא רַאפ םהיא ייז ןעטלַאה טסיזמוא .טיג

 ןָאהטעג ּפַאכ א ןענירעד ןעטימ ןיא ךיז טָאה --- "עבט , טגָאז רהיא ---

 ךיא ןוא -- :םהיא ןענעג ךיז גידנעלעטשבָא ,סעכ טימ ןיקבַארד רעטסימ

 טרהיפעג ךיז סעלַא טלָאװ םורָאװ ,רקש עטסערג סָאד זיא עבט רעייא זַא ,גָאז

 עֶלַא ףיוא ןעפילמיורַא טפרַאדעב רהיא יװ שפנ ַאזַא טלָאװ ,עבטה ךרדב

 ...1 עבטב ריזח ַא ,בלכ ַא טייז רהיא םירָאװ ,רעיפ

 טרעהרעד ךיז טָאה -- !עכ !עכ !עכ !יכ !יכ!יכ !ַאכ !אכ !אכ --

 .ןעיורפ יד ןופ רעטכעלעג רענעדעישרעפ ַא

 ַא טימ טכאלוצ ךיז ןָאסבָאקיישזד טָאה -- שנעמ א טייז רהיא ןוא ---

 ונובר ן'טימ עקלעמסעּפ ַא ךָאד טייז רהיא ,סעװָאטַאק ַא -- לוק סיעכהלדוצ

 .ןייֵלַא םלוע לש

 :ץיה טימ ןָאהטעג יירשעג ַא רע טָאה םיצולּפ ןוא

 ףָאנ םָלוע ?ש ונובר רעייא בָאה ןוא המדא רעד ןיא ךייא בָאה ךיא ---

 ...| רעפעיט
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 = טי עי

 ןעגירעזייה א טזָאלעגסיױרא ןיקבארד רעטסימ טָאה -- 3 אה ?ונ --

 . , .ץבערק

 -ענניײרַא רעבייוו רֶאּפ א ךיז ןעבָאה --- ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,עפ ---

 -! ע-עפ ? טָאנ רָאנ טליש רהיא -- טשימ

 .ןע'דוס ךיז ןעמֹונעג ערעדנַא ןעבָאה -- ! ענושמ זיא רע --

 : טעצּפעשעגסױרַא ךיוא טָאה רימ ןעבענ עעהט ן'טימ לעבייוו סָאד

 ...טּפַאכענ ?לעסיב ַא עקַאט זיא רע ---

 ףיז ןעמונעג ןָאסבָאקיישזד טָאה --- ! םינָארַאנ ,טָאנ ןייק ָאטינ ---

 גידנעלסיירט ןוא סיפ עקיד עצרוק ענייז ףיוא גידנעגנירּפשרעטנוא ,ןעכָאק

 ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ .ןהעזעג טינ םהיא טָאה רענייק -- :?עכייב ן'טימ

 ? ןעפאשעב םהיא טָאה רעוו ? ןעמונעג

 טימ ןעכָארברעטנוא םהיא טָאה -- ? ןעפַאשעג ךייא טָאה רעוו ןוא --

 | | .יורפ ערעטלע ןַא סעכ

 רעייא טָאה ךייא ןוא --- ןָאהטעג יירשענ ַא רע טָאה --- ! עטַאט ןיימ ---

 טינ ךיוא טָאה ן'ןיקבַארד רעטסימ ןעמורפ םעד וליפא ,ןעפַאשעב עטַאט

 ,..1 הטוש רע'טושּפ ַא ,םדו רשב רע'טושּפ ַא רונ ,טָאג ןעפַאשעב

 יורפ עטלַא יד טָאה -- ? ןעפַאשעב סעטַאט ערעזנוא טָאה רעוו ןוא ---

 .ןעירשעג םהיא ףיוא

 -רעטלע יד ענעי ןוא ,סעדייז-רעטלע יד ייז ןוא ,סעדייז ערעזנוא ---

 ןופ ןערָאװעג ןעפַאשעב ןענייז סעדייז-רעטלע-רעטלע יד ןוא ,סעדייז-רעטלע

 ? ןיוש רהיא טהעטשרעפ .רעטייוו ױזַא ןוא ,רעמייוו יױזַא ןוא סענַאיזעבָא

 רעד .ןעבָאק ןעמונעג רעבייוו יד ךיז ןעבָאה --- ? רָאג סענַאיזעכָא ןופ ---
 ,טגערעגפיוא קינַאג ן'רעביא ןעגנַאנעגמורַא רעדעיוו זיא ןיקבארד רעטלַא

 ףיוא םורק טייז רעד ןופ גידנעקוק ןוא ןעקור ן'רעטניה דנעה יד טנעלרעפ

 .ןע'ןָאסבָאקיישזד

 טימ לעבייוו עגנוי סָאד ןעפורעגבָא ךיז טָאה --- תמא עקַאט זיא סָאד ---

 .סענַאיזעבָא ןופ סױרַא ןעמוק רימ זַא ,ךיוא סייוו ךיא --- ןעטנַאילירב יד

 -עגפורַא ךיז טָאה --- ! ענַאיזעבָא ןַא ןופ סױרַא טמוק רהיא רשפא ---

 ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ ע'סואימ ,עצרַאװש ַא רהיא ףיוא ןעפרָאװ

 ..!ןעשנעמ ןופ ןוא טָאג ןופ סױרַא ןפמוק רעבָא רימ --- .ןעזָאלעגבָא ןוא גידורב
 טי
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 ערעדנא ךָאנ טּפַאכעגרעטנוא ןעבָאה -- !טכערעג ,ניטכיר ץנַאג ---

 | .ןעיורפ
 .ןערָאװעג טיור ןוא טשימוצ זיא ןעטנַאילירב יד טימ לעבייוו עגנוי סָאד

 ליטש יז טָאה -- ? דנעסיוונוא טייז רחיא זַא גידלוש ךיא ןיב ,ונ ---

 .קינַאג םעד ןעזָאלרעּפ ןוא טדערעגסױרַא

4 

 רעטלַא רעד .ןערָאװעג ליטש קינַאג ן'םיוא זיא םורַא עלייוו ַא ןיא

 רע זַא ,ןע'ןָאסבָאקיישזד סיעכהלדוצ ,לוק ן'פיוא טרעלקרע טָאה ןיקכַארד

 עג טָאה ןעמ ואוו ,להַאטש ןיֵא קעװַא ןענייז רעבייוו יד .החנמ ןענווַאד טהעג

 ,ךלימ עשירפ ןעקנירט וצ ,היק יד ןעקלָאמ

 זיא סע .ןָאסבָאקיישזד ןוא ףךיא ןעבילברעפ רָאנ ןענייז קינַאג ן'פיוא

 רימ טימ רעדורב-טוג ןערָאװעג זיא רע יו ,עדנוטש עכלַאה ןייק קעװַא טינ

 .ךעלטערַאניס עניימ טרעכיורעג ןוא

 ָאד טייז רהיא סָאװ ,קילנ ַא רַאפ טושּפ סע טלאה ךיא ,טסייוו רהיא ---

 טקיטשרעד טושּפ ָאד רעוו ךיא -- .טגָאזעג םורָא עלייוו ַא ןיא רע טָאה --

 רעד ןוא ןעדייר טינ ןעמ ןעק רעבייוו יד טימ .טייהמוד רענימורַא רעד ןיא

 רעטסימ ,רימ ץוח ,ןעוועג טציא זיב ָאד זיא סָאװ ,?ליבסנַאמ רעניצנייא

 גָאט ןעצנַאג םעד ! קערש ַא ,טָאּפסעד ַא ,דיא רעשיטַאנַאפ ַא זיא ,ןיקבַארד

 ! ַאכ .טָאג ןייז ןופ לת ַא רעבָא ךַאמ ךיא .םורַא םהיא טימ ךימ ךיא ע'גרה

 רהיר ַא טינ ךיז ןעק רע זַא ,דנַאװ םוצ וצ ױזַא םהיא רַאּפש ךיא ! אכ !ַאכ

 ןענַאד ןופ ןערהָאפקעװַא רימ ייב זומ רע .ןהעז ןיוש טעװ רהיא טָא .ןָאהט

 ךיא --- .ןעירשעגסיוא ץיה טימ רע טָאה --- ! ןעצרַאה ןיא סורוקיּפא ןַא

 ,סומזיטַאנַאפ ןוא טייהמוד רעד ןופ שיילפ סָאד סייר : 572 םעד ןופ טלַאה

 ...! תוחומ יד ןיא ןערעוו גיטכיל ןעשנעמ ייב טעוו

 ףיוא ברָאק עסיורג ַא טימ ןעגנַאגעגייברעפ עקמעס זיא טייצ רעזעיד ןיא

 : ןעירשעגסיוא ןוא טלעטשענבָא ךיז טָאה רע ,סעציילּפ יד

 ? ַאה ,רעכילהערפ ןייז ךייא טעוו טציא ,ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,ונ ---

 ? ַאה ,שנעמ רענעגייא ןַא

 עגיילק ענייז ןוא ,טרעפטנעעג ןָאסבָאקיישזד טָאה --- ,עקמעס ,אי ---
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 -- :ןעמערב עלענ יד רעטנוא ןעשטסילב ןעמונעג ךילחערפ ןעבָאה ךעלעגיוא

 ? ַארעזַָא רעד רעביא ןערהָאפ ןעמהענ ךימ וטסעוו ןעוו ןוא

 ...טייצ לעסיב ַא ןעגירק ?עוו ךיא רונ יװ ,ןערהָאפ ןיוש ןעלעוו רימ ---

 ,ןערהָאפ ןעלעוו רימ ןוא טימ לעדיימ ןייד םהענ ---

 ףיז טָאה -- ןערהָאפ וצ ןייֵלַא בעיל ךיא בָאה ?לעדיימ ןיימ טימ ---

 ,טכַאלוצ עקמעס

 ? ערושָארב ןיימ זיא אוו ןוא ---

 ,טרעפטנעעג עקמעס טָאה --- ניטרַאפ טינ ךָאנ ןיב ךיא ---

 ? ַאה ,לעדיימ ןייד טימ ןעמונרעפ ---

 ןוא ,טכַאלוצ רעדעיוו ךיז עקמעס טָאה --- ךַאז-רוטַאנ ַא זיא סָאד --

 .קעװַא זיא

 -ענבָא ךיז ןָאסבָאקיישזד טָאה -- ןַאמ רעגנוי רעטנעגילעטניא ןַא --

 בָאה ךיא ,ןיטסירק ַא טימ ןעבָאה הנותח טהעג ,רעיירפ ַא רָאנ --- ןעפור

 -י ..,ןופ ערושָארב ַא ןעזעל וצ ןעבעגענ םהיא

 -ידַאר ןעשידיא ןעטנַאקעב ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא דימ טָאה רע

 : תובהלתה רע'תמא טימ ןעביול ןעמונעג טָאה רע ןעמעוו ,רעביירש ןעלַאק

 טימ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .טנעפעעג ןעניוא יד רימ טָאה רע ---

 םורפ ךיא ןיב ,אשראוו ןעבענ ?עטדעטש ןיילק ַא ןופ קירוצ רהָאי ןהעצפופ

 זיא טָאג ןופ ,תוחור ןיא ןוא םידש ןיא טביולגענ בָאה ,ןעקעטש ַא יו ןעוועג

 יד טכוזעב ,ןעביירש ןייז ןעזעל ןעמונעג ךיא בָאה ָאד ..,! טדעֹרעגבָא ןיוש

 ןערָאװעג גיטכיל זיא רימ ןוא ,טדערעג טָאה רע עכלעוו ףיוא ,ןעננולמַאזרעפ

 ןעדייש וצ ךיז ןעוועג רעווש רהעז רימ זיא הליחתכל ,ךילריטַאנ .ןעניוא יד ןיא

 ,תוקיפס יד טעשטומעג ךימ ןעבָאה רהֶאֹי רֶאּפ ענהעש ַא ,ןעביולג ןיימ טימ

 ןוא ןעטייהמוד עלַא ןעגעג סָאה ַא טכַאוװרע ןעצרַאה ןיימ ןיא טָאה רעבָא ןַאד

 טיג ,ןעק ךיא רָאנ ןעוו ןוא רָאנ ואוו ייז ןעגעג ךיא ףּפמעק ןָא טייצ רענעי ןופ

 ,..לעטערַאניס ַא ךָאנ רימ

 רימ רע טָאה ,רעּפַאס םייב ןעסעזעג עלַא ןענייז רימ ןעוו ,רעטעּפש

 ןעמונעג טָאה רע .טייהמוד רעד ןעגעג טפּפמעק רע ױזַא יו ,ןעזייוו טלָאװעג

 גידנעציז ,זָאלג ַא ןופ ךלימ טימ טּפוזרעּפ ןוא ליומ ןיא שיילפ לעקיטש א

 ,ןיקבַארד ןעטלַא םעד ןענעג

 ,"ןעצוד , םהיא ןעמונענ שזַא סעכ רַאפ טָאה ןיקבָארד רעטלַא רעד
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 רשפא -- ?וק ןענירעזייה ןייז טימ ןעירשעגסיוא רע טָאה --- וד --

 ןעגנערברעטנורַא ןעסייה ךיא לע ,טכיל ענ'בלח ַא טימ ןעסייברעפ וטסליוו

 ? רעמיצ ןיימ ןופ

 -בָאקייזד ךיז טָאה -- ! ןעגרָאװרעד טינ רעוו ךיא ,טהעז רהיא ---

 ,םלוע לש ונובר םעד טינ רהיא טעב סָאװ רַאפ --- טציירעג םהיא טימ ןָאס

 םינּפה טָאה םלוע ?ש ונובר רעייא ? ןעקיטשרעד דניז ַאזַא רַאפ ךימ לָאז רע

 טימ רע טלהָאצעב רוּפכ-םוי ןעטסַאפ טינ רַאפ ,הטילש ןייק רימ רעביא טינ

 רעד טינ ןוא ,תופרט אקוד ןוא רוּפכ-םוי ןעדעי סע ךיא ןוא ,ןערהָאי תרכ

 ...| טינ ךימ טמהענ רערעייא טָאג רעצרַאװש רעד טינ ןוא רהָאי-ץראווש

 ןעירשעגסיוא גירעזייה ןוא לַאג טימ טָאה --- ! וװַאה ! וװַאה ! ווַאה ---

 ,.,1 ווַאה ! ווַאה ! וװַאה : בלכ ,ליב --- .ןיקבַארד רעטלַא רעד

 רעטכעלעג רעייז טימ זיוה סָאד טכליהרעפ ןעבָאה רעדניק ןוא רעכייוו יד

 ,ןעשטיווק ןוא

 ס

 ענױזַא טנהָאװענייב ךיא בָאה נָאט ןעדעי ןוא ,ךָאו א קעװַא זיא סע

 ץלַא טָאה ןָאסבָאקיישזד ;ןע'ןיקבַארד ןעטלַא םעד ןוא םהיא ןעשיווצ סענעצפ

 טָאה ןיקבַארד רעטלַא רעד ןוא "טייהמוד , רעד ןעגענ טפּפמעקעג , רעסייה

 ּוצ ןעביֹוהנֶא טנעלפ רע יװ רונ ,ךיוא ןעלדיז וצ טרעהעגפיוא ןיוש םהיא

 ןעטציירוצ ַא טימ ןערעפטנע רעטלַא רעד םהיא טנעלפ ךיילנ ױזַא ,"ןעפּפמעק ,

 ,...! ?'בלכ ,ווַאה ! ווַאה ! ווַאה : ןעליב

 -יישזד טנעלפ ,ןעפַאלשעג ןיוש ןעבָאה עֶלַא ןעוו ,טכַאנ ייב טעּפש טּפָא

 ץְלַא ןעריפָאזָאליפ ןוא קינַאג ן'פיוא ןעסיורד ןיא רימ טימ ןעציז ןָאסבָאק

 ,םינינע עכיוה רעביא

 רהֶאי 42 זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה טייצ רעד דנערהעוו

 רַאניס ַא טירטס ןָאטסױה ףיוא ץעגרע טלַאה ,ןמלא ןַא רהֶאי ַא טייז ; טָּפַא

 ...עבט ןיא רונ ,עבט ןיא רונ טביולג רע זַא ןוא ,טפעשענ

 ןיא םנה ,טסיכרַאנַא ןַא טעמכ עכטב ןיב ךיא ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ---

 ,טרעלקרע לָאמַא רימ רע טָאה --- טינ ךיא ביולנ סעבמָאב

 גידנעטש "עבטב, טרָאװ סָאד ןיא ,רימ טימ טריּפָאזָאליפ רע טָאה

 י+יֵבֵנֹוצ ןייֵז ףיוא ןענעלענ
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 ,עסייוו ַא ,ענהעש-רעדנואוו א ןעוועג גנַאפנָא ןופ זיא טכַאנ ענעי ןוא
 יד ףיוא טייצ-רעמוז ןהעז רונ ןעמ ןעק ַאזַא סָאװ ,טכַאנ ַא ,ענרעבליז ַא
 .גרעב עיולב

 טימ טגעלענמורַא ןעטייז יד ייב ןוא יולב ןוא ףעיט ןעוועג זיא לעמיה רעד
 ,טבעוװעגניירַא דנַאהרעטסיײימ ַא ןופ יו ,עגידרעייפ רָאג ןוא עועזָאר ,ןערָאזוא
 -יולב רעפעיט רעד ןופ טקוקעגרעטנורַא טָאה ,ּפָאק רעסייוו-עענש ַא ,הנבל יד
 ,דלַאװ ןוא דלעפ ףיוא ,לָאהט ןוא גרַאב ףיוא ביוטש-רעבליז ַא גידנעטיש ,טייק

 ןוא יולב ןהעזענסיוא גָאט-ייב ןעבָאה סָאװ ,גרעבנעזעיר עגיזלעפ יד
 ןעסייו א רעטנוא טלעמערדעג ףעיט ,ךיז טכַאד ,טציא ןעבָאה ,טבעלעב
 ןהעזעגסיוא ךיוא טָאה ייז רעטנוא דלַאװ רעט'םולח'רעפ רעד .רעיילש-רעבליז
 ןעפרָאװעג דנַאה עמייהעג ַא טָאה םורַא סעלַא ףיוא ; סייוו שיטסַאטנַאפ ױזַא
 ...בעוועג-רעבליז ןעסייוו ַא

 יד ןיא טשטַאּפעגוצ ןוא ,ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג ןעמ טָאה קינַאג ן'פיוא
 .דנעה

 -עג ש'הירב טָאה ,לעברַא עטרעשַאקרעפ טימ ,לעטיה ַא ןהִא ,עקמעס
 ,דרע'רד ןָא ןעטניח ן'טימ טּפַאלקעג ךיז טָאה ,עקסנירַאמַאק עשיסור ַא טצנַאט
 רעסיורג ַא יו ,בָארַא ןוא ףױרַא ךיז טעקצָאהעג ןוא עינק ַא ןַא עינק ַא
 דנעה יד טימ טשטַאּפענוצ ,ןעגנוזענוצ םהיא ןעכָאה רעבייוו יד ,לָאב רענעמוג
 ,סטרַאצ ַא ןוא סלעה ַא ,לעדיימ עכילטסירק ןייז .טיפ יד טימ טּפַאלקענוצ ןוא
 ןעניוא עיולב עפעיט ערהיא טימ םהיא ףיוא טקוקעג טָאה ,םולב-דלַאוו ַא יו
 קרַאטש ןענַאטשעג ָאד ךיוא זיא ןָאסבָאקיישזד .טלעכיימשעג ןוא טבעילרעפ

 ןוא עקסנירַאמָאק יד ןעגנוזעג ךיוא טָאה ,ןעצנַאט ס'עקמעס ןופ טרעטּסייגעב

 ,לעכייב ןייז טימ גידנעלקָאש ,סיפ עקיד עצרוק ענייז טימ גידעבעל טּפַאלקעגוצ

 ,דנעה יד טימ טשטַאּפענוצ ןוא

 -"ןכש ַא וצ ן'עקמעס טקישעגקעװַא טָאה ןוא ןעמוקעג זיא רעמרַאפ רעד

 פעדיימ ןייז ןָאהטעג ּפַאכ ַא עקמעס טָאה ןַאד ; רעייא ךָאנ רעמרַאפ ןעש
 סָאװ ,געוו ןעטיירב םעד רעביא רהיא טיֿמ קעװַא זיא ןוא םערָא ן'רעטנוא

 ,טרעבליזעב יו ,טעשטסילבעג טָאה
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 ! עקמעס ,ןהעטשפיוא הירפ ןענרָאמ טספרַאד וד זא ,טינ רונ סענרעפ ---

 .רעמראפ רעד ןעירשעגכָאנ םהיא טָאה --

 רע ןעוו ,םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא ,טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה עקמעס

 רעלעה רעד ןיא טָאה ,ןעניוא יד ןופ ןעדנואוושרעפ ןענייז לעדיימ ןייז טימ

 ןעגנוזעג ,דעיל-סעבעיל שילגנע ןַא ןעסינ ןעמונעג ךיז טכַאנ רעט'ּפושכ'רעמ

 טבליהעג טָאה עבעיל ןוא טײקגיזָאלגרָאז ןוא קילג לעיפ יוזא ןוא ,ןעדייב ייז ןופ

 .ןעמיטש ערעייז ןיא

 דעיל סָאד ףיוא ןעפורענבָא ןעיורפ ערעגניא יד ךיז ןעבָאה קינַאג ן'פיוא

 טעוװ רע זַא ,ךיז ןע'דוס ַא טימ ערעטלע יד ןוא ןעצפיז ןעגידנעקנעב ַא טימ

 | ...ןע'דמש ךיז טעו רע ,ןע'דמש ךיז

 ןעבעילברעפ ןענייז קינַאנ ן'פיוא ןוא ,ןעפָאלש ןעגנאנוצ ייז ןענייז ןַאד

 .רעמרַאפ רעד ןוא ןָאסבָאקיישזד ,ךיא

 -דנַאל רעט'פושכ'רעפ רעד ףיוא טקוקעג ןעבָאה ןוא ןעסעזעג ןענייז רימ

 | ,זנוא םורַא טפַאש

 -קעװַא ךיז טָאה ןוא ןעקירשט ַא טימ ןעניולפענייברַאפ זיא עלעגיופ ַא

 עלעגיופ סָאד .זנוא ןופ טייוו טינ םיױבלעּפע ןַא ןופ גייווצ א ףיוא טצעזעג

 .ןעטָאשעב ביוטש-רעבליז טימ יװ ,ןעהעזענסיוא ךיוא טָאה

 -בָאקיישזד ךיז טָאה --- 3 טגָאז תיבה-לעב רעזנוא סָאװ ,טסייוו רהיא ---

 ,רע טגָאז ,ארעזַא ן'רעטניה דלַאװ ןיא --- רימ וצ טעדנעוועג גנולצולּפ ןָאס

 ןעטלַאה טרָאד ןוא ,("ןעשטיק ס'ליועד , ַא) ךיק סלעפייט ַא ךיז טניפעג

 ךיז רע טָאה --- ? תמא סָאד זיא .םינימ עלַא ןופ תוחור ןוא םידש ףיוא ךיז

 .רעמרַאפ םוצ ןָאהטעג רהעק ַא

 --- לֹוק ןיא טייקרעכיז טימ טרעפטנעעג רענעי טָאה -- ! תמא יאדוא ---

 יד ךיז ןעלעטשרעפ לָאמַא .םעד ןענעוו ןעסייוו סרעמרַאּפ ערעזנוא עלַא

 .ןעשנעמ רַאפ לָאמַא ןוא ץעק רַאפ לָאמַא ,ןעלנייפ רַאפ םילָאװייט-דלאװ

 ךיא בָאה ,שיפ ןעּפַאכ ַארעזָא ן'פיוא ןערהָאפעגסױרַא ןיב ךיא ןעוו ,טלעמונַא

 ...ָאללעה --- דלַאװ ןופ רימ טיירש ןעמ יו ,טרעהעג ןיילַא

 יו --- ןעכָאק ןעמונעג ןָאסבָאקיישזד ךיז טָאה -- ?ָאללעה ,ױזַא ---

 ָאללעה .שנעמ רענעסקַאוורע ןַא ךָאד טייז רהיא ?טינ ךיז רהיא טמהעש

 ךיז טעקרוטעגניירַא ! המהב ַאזַא שנעמ ַא ןייז ןעק יו ! טרעהעג רע טָאה

 | { 1 תוחומ ערעטסניפ טימ םורַא ןעהעג ןוא לעפייט ןוא טָאג ּפָאק ןיא
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 ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ,ןערעה טלָאװעג טינ רהעמ טָאה רעמראפ רעד

 | ,טרָא ןופ

 ףיא זַא ,דלַאװ ןיא םידש ָאד אי ןענייז טרָאד זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא

 !טכַאנ טוג ,"ָאללעה , טרָאד ןופ טרעהעג אי בָאה

 .קעװַא זיא רע ןוא

 .ֿפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש ַא טָאה ןָאסבָאקיישזד

 טימ טדערעגסױרַא רע טָאה -- ! טייהמוד יד ! טייהמוד יד ,יוא ---

 ...! ןעירשעג לעפייט ַא םהיא טָאה ָאללעה ? טרעהעג רהיא טָאה --- סורדרעפ
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 ; בָא ךיז רע טפור עלייוו א רעטעּפש
 ? ןלעב ַא ןעוועג טציא טלָאװ ךיא סָאװ ףיוא טסייוו רהיא ---

 ? סָאװ ףיוא --

 ןיא ?רהיא טקנעד סָאװ ? ַאה ,לעפיש ַא כיוא ךיז ןערהאפוצכרוד ---

 ?ַאה ,טכַאנ ַאזש

 - .ןעגינעגרעפ טימ ---

 טעשטוּפ ,ךעלסיפ עקיד ,עצרוק ענייז ףיוא טרָא ןופ ףיוא טננירּפש רע

 ןיא טרעּפמולעגמוא ךיז גידנעשטַאק ,ַארעזָא םוצ טלייַא ןוא ךיוב םעד סיוא

 .רעב ַא יו ,גנַאג

 ,םהיא רעטניה הענ ךיא

 עדייב ןופ זיא ,טיירב יד ?ײמַא ייב ןוא גנעל יד ליימ עכילטע ,ַארעזָא יד

 םוצ וצ ןעהעג רימ ,דלַאװ ןעצרַאװש ,ןעטלַא ןַא ןופ טלעגנירעגמורַא ןעטייז

 | .סעלסָאיװ טימ לעפיש ַא טהעטש טרָאד ,ַארעזָא

 ךיז טדָאב ַארעזָא ןעטימ ןיא .לעגיּפש ַא יו ,טעשטסילב רעסַאװ סָאד

 ןעלהַארטש ענרעבליז רעסַאװ ןעטַאלג ן'רעביא ךיז םורא טפרַאוװ ,הנבל יד

 .ךיז טדָאב ןוא

 טרהעקענרעביא ַארעזַא ןיא בא ךיז ןעלנעיּפש גערב םייב רעמיוב יד

 ןעציּפש יד טימ ןעסקַאװעג ןעטרָאד ןעטלָאװ ייז יו טַארוקַא ,בָארַא ּפָאק ן'טימ

 .רעטנורַא

 : לעגיופ ַא ןופ גנַאזעג רענדָאמ ַא ךיז טגָארט דלַאװ ןופ

 --- ! קניפ -- ! קניפ --- ! קניפ --- !ףַאיט --- ! ףַאיט --- !ףָאיט ---

 ...1 קניפ --- וילפ --- וילפ --- ! ףַאיט --- ! ףאיט --- ! ףַאיט
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 809 ןירבָאק ןָאעל

 טיײברַא ןָאסבָאקיישזד .ןערהָאפ ןוא לעפמיש ןיא ןיירַא ךיִז ןעצעז רימ

 זיא םינּפ ןעטציוושרעפ ,ןעטיור ןייז רעביא ןוא טעּפָאס ,סעלסָאיװ יד טימ

 ,נוננעת ן'תמא ןופ קורדסיוא ןַא ןעסָאגוצ

 רעזנוא רעטנוא ןעפָאלשרעפ טלעמרומ רעסַאוװ סָאד ,ליטש זיא ַארעזָא יד

 ,דלַאװ רעטלַא רעד ט'םולח'רעפ זנוא ףיוא טקוק ןעטייז עדייב ןופ .,..לעפיש

 סורַא טערט טרָאד ןוא ָאד .רעיילש םענרעבליז ַא רעטנוא טהעטש רעכלעוו

 םעד ןיא ,ךיוה רעד ןיא טגנעה רעכלעוו ,זלעפ רעגיטכעמ א דלא ןעשיווצ ןופ

 ,ךיז טכַאד ,ייז טעשַארטס ןוא רעמיוב יד רעביא ,ןעטפול םענרעבליז ןעלעה

 ...ןעקירדוצ ייז טעװ ןוא ייז ףיוא ןעזָאלרעטנורא ךיז רע טעוװ טָא-טָא זַא

 ןוא רעטפֶא טציא ךיז טרעה לעניופ ןעניגרעב םעד ןופ ןעגניז סָאד

 : רעקרַאטש

 ,4! ןילפ --- ןילפ --- ! קניפ --- ! קניפ --- ! ףַאיט -- ףַאיט --- ףאיט ---
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 ,גערב ןופ ?יימ ראָאּפ ַא ןערהָאפעגבָא ןענייז רימ

 -באקיישזד .רענוד רעטייוו ַא דלַאװ ןופ טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַא טימ

 .ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה ןָאס

 סעלַא טמוק ,נרעב יד ןיא ,ָאד ? םערוטש ַא טינ יצ ? סָאד זיא סָאװ ---

 ...טייהרעטכירעגמוא ,לענש

 ןעמונעג רימ ןעבָאה ,רעטרעוו עזעיד טגידנעעג טָאה רע רעדייא ןוא

 ,ןעגיױלמעננָא זיא דניוו א .זנוא רעטנוא ךיז טלעקַאש ?עפיש סָאד זַא ,ןעלהיפ

 רעד רעביא ןעגָארט ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,ךיז ןעסירעגסױרַא דלַאװ ןופ יו

 ןעבָאה סעילאווכ ןוא ,ןערעטיצ ןעמונעג טָאה רעסַאוװ סָאד .ַארעזַא רעפעיט

 עסיורג ,עסייוו יו ,ןַאד ,עקנינבָארד ,עקניניילק רעהירפ ןעגננירּפש ןעמונעג

 רונ ,ןעדָאבעג טינ רהעמ ןיוש ךיז טָאה הנבל יד :ןָאהטעג קוק ַא בָאה ךיא ..ףָאש

 ןעכארבעג ךיז ןוא טרעטיצעג ךָאנ טָאה רערהיא ?חַארטש רעסייוו גיצנייא ןייא

 לעמיה ן'םיוא ןעכוז ןעמועג יז בָאה ךיא ...סעילאווכ עדנעגנירּפש יד ןעשיווצ

 טלָאװ דנַאה ַא ס'ףשכמ א יװ ױזַא ,ץרַאװש ,לעמיה רעד ץרַאװש .ָאטינ ---

 ...דנַאועג ןעצראווש ,ןעקיד א רהיא ףיוא ןעפרָאװעגפױרַא טקרעמעבנוא

 ,סערש טימ ןעירשעגסיוא ןָאסבָאקיישזד טָאה --- ! םערוטש ַא ,יוא --- ׂו

 ,קירוצ לעפיש סָאד ןעוועריק ןעמונעג ןוא



 ֿטעשימָאקיגַארט ןוא טעשימָאק 000

 ַא יו ,רעמייב יד ןעשיווצ טרעקַאלפעגפיוא ץילב ַא טָאה םיצולּפ ןוא

 ךַארק ַא טָאה רענוד ַא !ךאדַארט --- דלַאב ןוא גנַאלש רענידרעייפ ,רעסיורג

 טצַאלּפענ טלָאװ דלַאװ ןיא ןעזלעפ עגיטכעמ יד ןופ ענייא יו יוזא ,ןָאהטעג

 ...ךיז ןעטָאשוצ ןוא

 טַארוקַא ,ןעווער ןוא ןעיירש ןעמונעג טָאה ןעטייז עדייב ןופ דלַאוו רעד

 רעד ; תֹוחור ןוא םידש ןענופעג תמא ןַא ףיוא ןעטראד ךיז ןעטלָאװ סע יו

 קירוצ ןעבעירטעג רעמָאי ַא טימ טָאה ןוא רעקרַאטש ןערָאװעג זיא דניו

 ןעבָאה ,סעווירג עסייוו טימ תויח עטציירוצ יו ,סעילַאװכ יד ל?עפיש רעזנוא

 ןוא רעהַא טרעדיילשעג סע ןוא לעפיש רעזנוא ףיוא ןעגנורּפשענ רעכעה ךָאנ

 ...ןיהַא

 ןָאסבָאקיישזד טלעמרומעגסיורַא טָאה -- ! תונכס ןיא ןענייז רימ ,יוא ---

 ..} םינ ךייא העז ךיא 4? רהיא טייז ואוו ---

 רע טָאה ןעטָאש רעצרַאװש ַא יו .ןהעזענ םיוק ךיוא םהיא בָאה ךיא

 ,סינרעטסניפ רעגידנעיירש רעגימורא רעד ןיא ןעגיוא עניימ רַאפ טגעוועב ךיז

 -בָאקיישזד טרעהרעד רעדעיוו ךיא בָאה --- ! קירוצ זנוא טגָארט סע ---

 .ןעלמרומ םענעקָארשוצ ס'ןָאס

 ןייש ןייז רעטנוא ןוא ,טרעקַאלפענפיוא ץילב ַא טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 ,דלַאװ גערב ןופ םייוו טינ ךיז ןעניפעג רימ זַא טקרעמעב ךיא בָאה

 .ןעפורעגבָא ךיז ךיא בָאה --- .וצ דלַאו םוצ טרהָאּפ ---

 סייוו ךיא ,ץעגרע ןערהָאפ רימ ? ןערהָאפ וצ ןיהואוו ןהעז ןעק רעוו ---

 .ןיהואוו טינ רעבָא

 -נעצנַאט ןעשיווצ ךיז גידנעשטַאק ,ןעגָארטעג ךיז רימ ןעבָאה ױזַא ןוא

 ןייונעטייצ רונ זיא רכעלעוו ,ךשוח ןענידנעיירש םעד ןיא סעילאווכ עגיד

 .ץילב ַא ךרוד ןערָאװעג ןעטכיולעב

 סעטראה סעּפע ןָא טּפַאלקעגנָא ךיז ?עפיש רעזנוא טָאה םיצולּפ ןוא

 ךימ זַא ,ןהעזרעד ךיא בָאה ץילב ןעדנרעקַאלפפיוא ןַא ןופ ןייש רעד רַאפ ןוא

 .דלַאװ גערב םייב ןענייז

 --- טגָאזעג ךיא בָאה --- ,סעלסָאיװ יד טימ ?עפיש יד ןייא טלַאה --

 ! לעפיש ןופ ןעגנירּפשסױרַא ?עוװ ךיא ,גערב םייב ןענייז רימ

 ,רעסַאוװ ןיא ןיירַא ךיא ןיב סופ ןייג טימ .,ןָאהטעג גנורּפש ַא בָאה ךיא
 שיסאו



 001 | ןירנָאק ןָאעל

 ןוא לעפיש סָאד טּפַאכעגנָא בָאה ךיא .השבי רעד ףיוא ןעטייווצ םעד טימ

 .גערב ן'םיוא טּפעלשעגפיױרַא סע

 ,טנָאזעג ךיא בָאה --- .םערוטש םעד ןעטרַאוװרעביא רימ ןעלעוו ָאד ---

 ןַא טימ טרערעגסױרַא ןָאסכָאקיישזד טָאה -- ?רימ ןענייז ואוו --

 | ,לוק ןעטנערעגפיוא

 ךַאל ַא ךיא בָאה --- ",ןעשטיק ס'?יוועד , ןופ טייוו טינ ,דלַאו ןיא

 .ןָאהטעג

 ,טכאלוצ ךיוא ךיז רע טָאה -- !עכ !עכ !עכ ?אה ,טכאל רהיא --

 ...ןעקָארשוצ ןוא גיד תונמחר יוזא ןעננולקעג סעּפע טָאה רעטכעלעג ןייז רעבָא
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 יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,רערעטסניפ ןעוועג ךָאנ זיא דלַאװ ןיא

 ךיז טָאה רעמיוב יד ןעשיווצ .,דנעה יד טימ ןעּפַאטנָא ןעמ ןעק סינרעטסניפ

 .ןעיאו ןוא ןעווער רעדליוו ַא ןעגָארטעג

 - ,זָארג ן'פיוא טנעלעגקעווַא ךיז בָאה ךיא --

 ןעליטש ס'ןָאטבָאקיישוד טרעהרעד ךיא בָאה -- ? רהיא טייז ואוו --

 ,לוק

 טינ ךָאד טָאה רהיא ,טינ ךיז טקערש { ןָאסבָאקיישזד .רמ ,ָאד ,ָאד --

 ...} םידש רַאפ ארומ

 עקַאט דלאב ןוא רעטכעלעג גידרעטיצ ?יטש א טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ,זָארג עכייוו יד רעביא טירט ס'ןָאסבָאקיישזד ןַאד ןוא ץפיז רעפעיט ַא

 ,לוק ןייז טרעהרעד רעדעיוו ךיז טָאה --- ? רהיא טייז ואוו ---

 ! ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,רעהַא טמוק ,רעהַא טמוק ---

 , ,רימ וצ ןעגנַאגענוצ זיא רע

 ? טגעיל רהיא ---

 ,קעווא ךיז טנעל ,אי ---

 ? לכש רעד זיא סָאװ ---

 .ןעפַאלשנייא ןעפורּפ לעוװ ךיא זַא ,זיא ?כש רעד ---

 .ןעפָאלש ןענעק טעװ רהיא ---

 .ןעפורּפ ?עוו ךיא --

 .ןאהטעג ץפיז ַא ןוא זָארג יד ףיוא רימ ןעבענ טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע



 סעשימָאק-ינארט ןוא סעשימָאק 02

 רעדעיוװ רע טָאה -- ? תויח עדליוו ָאד סעּפע ןענייז ,רחיא טקנעד יו ---

 ,טגערפעג

 ןיא ןוא ,ךיז טקערש "רעפּפמעק , רעסיורג ןיימ זַא ,טקחיפרעד בָאה ךיא

 ,םהיא ןופ ןעכַאל וצ ,גנַאלרעפ רעקראטש ַא טקעוורעד םיצולּפ ךיִז טָאה רימ

 ,רשפא ? טסייוו רעוו ןוא ,יאדוא ןעגנַאלש ,תויח ָאד ןענייז סיוועג ---

 ,ןעפורעגבא ךיז ךיא בָאה -- ! ךיוא םידש רשפא

 טקיטשרעפ ןייז טרעהרעד ךיז טָאה -- !עכ !עכ !עכ !םידש --

 ,רעטכעלעג

 .ןעגייווש ַא

 הנחמ עצנַאג א יוװ יוזא ,רעמיוב יד ןעשיווצ טעיָאוװעג טָאה דניוו רעד

 .ןעסירעג ךיז ןעשיווצ ךיז ןעטלָאװ ץעק

 ,טעצּפעשעגסױרַא רעדעיוו ןַאד רע טָאה --- ? יוזא סע טעקוַאימ סָאװ --

 ,רעטסניפ רעד ןיא ךימ גידנעּפַאטנָא

 ! ןעפָאלש טזָאל ---

 .ןערָאװעג ןעניװשנַא רעדעיוו זיא רע

 טָאה סעּפע ןוא ןעשיור קרַאטש ןעמונעג טָאה זנוא ועביא םיוב רעד

 ! רררט-קיט-קאט : ןענייווצ יד ןעשיווצ ןעּפַאלק ןוא ןעדַאּפ ןעמונעג טרָאד

 ןעק סע ןוא ,זיומרעדעלפ ַא רשפא ,עלעניופ ַא טבייליפ .,,.! ררט-קיט-קַאט

 .ןענייווצ יד טלעסיירטעג סע טָאה דניוו רעד זַא רָאג ןייז

 -ארשוצ ס'ןָאסבָאקיישזד טרעהרעד ךיז טָאה -- ? טינ טפָאלש רהיא ---

 ,ןעפורענבָא טינ ךיז בָאה ךיא ,?וק רענעק

 -נָא טפַאהפּפמַארק טָאה רע יו ,טלהיפרעד ךיא בָאה לָאמַא טימ ןוא

 ,דנַאה ןיימ טּפַאנעג

 ? ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,סע זיא סָאװ ---

 ַא טימ טלעמַאטשעג רע טָאה -- 3 טינ טפָאלש רהיא ! טשינ רָאג ---

 ,לוק ןענירעזייה

 ,..? םורַאװ ---

 ,..? םורַאוװ ---

 ,זעוורענ טלעמרומעג רע טָאה -- } ױזַא !טשינ רָאנ !טשינ רָאג --

 שטַאּפ ןעקרַאטש א ַארעזָא רעד ןופ דניו רעד טָאה טייצ רעזעיד ןיא



 008 ןירבָאק ןאעל

 םענעקָארשוצ ס'ןָאסבָאקיישזד טרעהרעד בָאה ךיא ןוא ,םינּפ ןיא רימ ןָאהטעג

 ...} יוא : יירשעג

 ? ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,רהעמ רעד זיא סָאװ ---

 רהיא -- קערש טימ טלעמרומעג רע טָאה -- ? סָאד זיא סָאװ ---

 ..1 טרעה רהיא ? טרעה

 ,..9 סָאװ ---

 ..ןָאללעה ! ָאללעה --

 רהיא ,שטייטס ? ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,טינ ךיז רחיא טמהעש יו ---

 ,..עבט ןיא רונ טביולג סָאװ

 סָאד יו ,יירשעג רעדליוו רענדָאמ ַא טרעהעג עקַאט ךיז טָאה דלַאװ ןופ

 פעּפַאצ ַא ןָאסבָאקיישזד ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא .הָארק ַא ןופ ןעקַארק

 ןערעווש ןייז טימ רימ וצ ךיז גידנעקירד ,ןוא דנַאה ןיימ טּפַאכעגנָא ,ןָאהטעג

 : ןעלמרומ ןעמונעג רע טָאה ,רעּפרעק

 ..רעמיוב יד ןעשיווצ גנוצ עננַאל ַא טימ סעּפע ? סע זיא סָאװ ---
 ...9 סע ןזיא סָאװ
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 רע יוװ יוזא .ןעמוקעג יזא רע יו ,םיצולּפ ױזַא קעוַא זיא םערוטש רעד

 טנעלעג ךיז ןוא דלאוו ןיא ?חייה ןעגיזלעפ ַא ןיא ץעגרע ןעכַארקרעּפ טלָאװ

 ...ןעהורסיוא

 ןעמונעג ןעבָאה סינרעטסניפ ןוא טכיל .ןעגָאט ןעמונעג טָאה סע
 -סױרַא ןעמונעג זייווכעלסיב ןעבָאה רעמיוב יד ןופ ןעטעוליס יד .ןעטיירטש
 -רעפ טלָאװעג טינ ,ךיז טכוד ,טָאה עכלעוו ,סינרעטסניפ יד ךרוד ןעטערט
 ,רעמיוב עגיטכעמ ,עטְלַא יד ןעשיווצ ךיז גידנעילוט ,דלַאװ םעד ןעזָאל
 -נעהערפ ,ןעגניז ןעמונעג ןעבָאה ךעלענייפ .ןענייווצ עטיירב ערעייז ןעשיוצ
 ..ןָא טמוק גָאט רעלעה רעד ןוא טעדניוושרעפ סינרעטסניפ יד סָאװ ,ךיז גיד

 -רוּפרוּפ ַא טימ ןעטערטסױרַא ןעמונעג דלַאװ ן'רעביא טָאה ףוס ן'פיוא
 ףיז טָאה לעמיה רעכיילב רעד .ןרעטשנעגרָאמ רעד םינּפ ןעגידנעמַאלפ
 טקרעמעבנוא טָאה סינרעטסניפ יד ןוא ,ןערָאזוא עגידרעייפ טימ טקעדעב
 טָאה ָארעזָא יד ,טשיװעגבָא דנַאה רעמייהעג ַא ןופ יװ ,ןעדניוושרעפ ןעמונעג
 -י לעגעיּפש רֶענרעבליז ַא יו ,טעשטסילבעגסױרַא
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 םהיא בָאה ךיא ןוא ,ןָאסבָאקיישזד ןיימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא בָאה ךיא

 עניילק יד רעטנוא ןוא ןעניוצעגסיוא ןעוועג זיא םינּפ ןייז .טנעקרעד טינ

 ךיוב רעד וליפא .,ןעסַאּפ עצרַאװש ,עסיורג טנעלענסיוא ךיז ןעבָאה ךעלעגיוא

 .ןערָאװעג טפּפמורשעגנייא יװ ,ךיז טכַאד ,זיא רענייז

 . .ןעפורעגבָא ךיז ךיא בָאה --- .םייהַא ןערהָאפ ןעלעוו רימ טמוק ---

 ןוא ?עפיש סָאד טזָאלעגרעטנורַא ,ארעזָא םוצ ןעננַאנעגוצ ןענייז רימ

 ,טצעזעגניירַא ךיז

 ,ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,סעלסָאיװ יד טימ ןעווארּפ רהיא טליוו ---

 -תונמחר א טימ טדערעגסױרַא רע טָאה -- .טינ חכ ןייק בָאד ךיא --

 ,לוק ןעגיד

 .ןערהָאפענקעװַא ןענייז רימ ןוא סעלסָאיװ יד ןעמונעג בָאד ךיא

 יז יװ ,רעייפ ןעטיור ַא טימ ןעוועג ןעסָאנרעפ טציא זיא ַארעזַא יד

 טהערדעג ןוא ןענָארטעג ךיז טָאה דלַאװ ןוא ןעלָאהט יד ןופ .טנערבעג טלָאװ

 יד וצ ,וצ-ףיורַא ,עענש רערָאלק רעקיטש יו ,לעבענ רעטכידעג ,רעסייוו ַא

 ...גרעב יד ןופ ּפעק-ןעזעיר עיולב

 ןייק טינ עבטב טייז רהיא זַא ,ןָאסבָאקיישזד רעטסימ ,סע טסייה ---

 אל א ךיא בָאה -- .טינ יאדוא עבטב ףָאזָאליפ ןייק ןוא דלעה רעסיורג

 ...+ ןעשטיק ס'ליוועד ןופ ?לעפייט םעד ןהעזעג עקַאט טָאה רהיא -- ןָאהטענ

 ...2 ָאללעה ןייז טרעהעג

 ַא ןוא ןָאהטעג לעכיימש א שירָאנ ,ּפָאק םעד טזָאלעגױעטנורַא טָאה רע

 : ןעפורעגבָא ךיז רע טָאה ןאד .ןעניוושעג עלייוו

 ...} שנעמ ַא יו רהעמ טינ עבטב זיא שנעמ רעד ---

 ...ןינע ןעגיזָאד םעד ןיא טזָאלעגניירא רעדעיװ ךיז וע טָאה ךיילנ ןוא

 ןעסירעגניה ןעצנַאג ןיא ןיב ךיא .טרעהעג טינ רעבָא םהיא בָאה ךיא

 רַאפ טבעלעגפיוא טָאה סָאװ ,טּפַאשדנַאל ןערַאברעדנואוו םעד טימ ןעוועג

 יד ןוא ןעלָאהט יד ,לעמיה רעד : יולב ןעוועג זיא טעלַא ..ןעניוא עניימ

 ,ךיז טכַאד ,ךיוא טָאה דלַאװ ןיא ךעלעגיופ יד ןופ גנַאזעג רעד .גרעב עכיוה

 ...רענעט עיולב עכילהערפ טימ טכליהעגבָא

 -רוּפרוּפ ןעטיור ַא ןיא ןעזעיוועכ ןוז יד ךיז טָאה גרענ עיולב יד ףיזוא

 ...ןעלהַארטש ןעמונעג ןעבָאה ןעציּפש ערעייז ,לעטנַאמ

 .ןילקורב ,1909 ,רעבטעצעד ןעט5

| 
 ֶו

 אז



 ןעמַאמ רהיא וצ ףעירב סע'להנח

 וד ,ןעטלַאהרע גיטכיר ךיא בָאה ףעירב ןייד --- ! עניימ עקנימַאמ עבעיל
 רעבָא ; ןעבעירשעג טינ גנַאל ױזַא ריד בָאה ךיא סָאװ רַאפ ,רימ טסגערפ
 ךיא בָאה סעיינ עטוג ןייק ? ןעביירש ריד ךיא לָאז סָאװ ןעגעוו ,עקנימַאמ
 ...! ךיוא רימ ןהֶא גונעג וטסָאה תורצ ןוא םינ

 ,בעל ךיא יוזא יו .,סעֶלַא ,סעֶלַא ןעביירש ריד ךיא לעװ רעבָא םנייה
 ןיימ ןעדערסיוא ריד רַאפ לו ףיא ,להיפ ךיא סָאװ ןוא ךַאמ ךיא סָאװ
 ...ןערעוו רעטכייל רימ טעוװ רעמָאט ,ץרַאה

 א ךָאנ טימ דנַאנַאב שזַאטע ןעטפניפ ַא ףיוא ןיואוו ךיא ? בעל ךיא יו
 .יורפ א ייב ?לרעמיצ ןיילק ַא ןיא לעדיימ

 רהוא סקעז .ןעסע ןוא ןעפָאלש רַאפ ךָאװ ַא רַאלָאד יירד ?הָאצ ךיא
 ,לעצעלּפ ַא טימ עפאק זָאלג ַא סיוא קנירט ,ףיוא ךיא העטש הירפ רעד ןיא
 ןיא קעװַא העג ןוא ,גָאטימ וצ רימ טיג יורפ יד סָאװ ,זיא-סע-סָאװ רימ םהענ
 .ןעטײברַא קירבַאפ

 ןָא בייה ףיא .רעדמעה ןופ לעברא ייב טײברַא ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד
 ביירט ןוא ,קירבַאפ ןיא םוק ךיא ןעוו ,הירפ רעד ןיא ןישַאמ יד ןעביירט וצ
 וצ ףיוא רונ רימ ןעבָאה חעש עבלַאה ןייא ,טכַאנ-רעד-ףיוא רהוא סקעז זיב יז
 ןיא ןיא קירבַאפ ןיא ...טייצנַאטימ סנייא בלַאה זיב ףלעווצ ןופ : ןעהור
 -םיונוצ ןעציז רעטייברא יד ....טקיטש סע ,סייה קרַאטש רהעז טייצ רעזעיד
 ןענישַאמ יד ...ןעמעהטָא םיוק ןעק ןעמ ,ןערעדנַא ןעבענ רענייא טסערפעג
 יד ןיא רימ טשיור גָאט ןעצנַאג םעד ...חֹומ רעד טלַאּפש סע זַא ,ןעשיור
 ,המשנ יד סױרַא טשטעווק טעטרָאק רעד ,ןעפיילש יד ןיא טּפַאלק ,ןערעיוא
 ןייא ץיז ךיא ...הענ ןוא ,הענ ןוא ביירט ,ןישַאמ יד ביירט ןוא ץיז ךיא ןוא
 טא זַא ,ףיז טכאד רימ .ןישַאמ ןעבענ ?הוטש ןיימ ףיוא עגידעבעל ַא םיוק
 רעד טעוו רעמָאט ,ארומ רעבָא בָאה ךיא ...תושלח ןיא ךיא לֵאפ דלַאב ,דלַאב
 רע ליוו עקנארק ןייק .םייהַא ןעקיש ךימ רע טעוו ,ןעהעזרעד סע תיבה-לעב
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 .עדנוזעג לעיפ יוזא ןענירק ןעק רע זַא ,קירבַאפ ןיא ךיז ייב ןעטלַאה טינ
 טרָאד טהעטש סָאװ ,רעסַאװ עטלַאק יד וצ וצ העג ,טרָא ןופ ףיוא ךיא העמש
 ןעביירטרעפ וצ ,?יומ ןיא ןיירַא רעסַאװ לעסיבַא ּפַאכ ,ןַאק ןיא רימ ןעבענ
 ןוא ,ןעכעטש ןעטרָאד לָאז ןוא ,ןישַאמ ןיימ ןעבענ רעדעיװ ךיז ץעז ,תושלח יד

 רענייצ יד אמעצשרעפ ךיא ,גידנערעה טינ ךיז ךַאמ ךיא ,ןעכערב ןעטרָאד לָאז

 ! הענ ןוא ,ביירט ןוא ,ביירט ןוא ,ןישַאמ יד ביירט ןוא

 ךיז ףיוא ןַאד ?היפ ךיא .טײברַא יד ןעמ טגידנע טכַאנרַאפ רהוא סקעז
 ןיא ,רעטנוא ךיז ןעגיוב סיפ יד ,ןרעטיצ דנעה יד .,דעילג ןעצנַאג ןייק טינ

 ...רעטסניפ ןעגיוא יד ןיא ןוא טשימוצ זיא ּפָאק

 -רעד ךיא סָאװ םיוק ,ןעסַאג גיצנַאװצַא זיא םייה ןיימ זיב קירבַאפ ןופ
 עצינלעביש ן'פיוא ןעכירק טשרע ךיא ףרַאד ןעטרָאד ,םייה רעד זיב ךיז ּפעלש
 ..,ךיוה ןעשזַאטע ףניפ

 ,טעסרָאק ןיימ ןעפרַאװבָארַא ךיז ןופ ןעלעוו טלָאװ ךיא .םייהַא םוק ךיא

 ,פעריימ יד עט'רבח ןיימ ןיוש טציז רעמיצ ןיא טשרע ,ןעהורבָא ןעגעלוצ ךיז

 טניואוו סאוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא טימ טציז ,רימ טימ ןעמאזוצ טניואוו סָאוו

 טגנערברעפ יז ןוא ,עילימאפ רעטייווצ ַא ייב ריטרַאװק ףיוא זנוא ןעגעקטנַא
 ןעק :עקרענַאקירעמַא ןַא זיא ,יסעב טסייה יז ,לעדיימ עזעיד ,םהיא טימ
 יד ןיא טפיול ,סעקרעקוצ טסע ,טייל עגנוי טימ םורַא טפיופ ,שילגנע ןעדער
 ץםיוא עט'תיבה-לעב אזא ךָאד ןיא יז ,ןעגייווש זומ ךיא ...ןעלושיץנַאט

 ןעביירטסיורא לָאז יז זַא ,ןענָאז טינ רהיא ךָאד ןעק ףךיא .ךיא יו רעמיצ

 ליו ךיא לייוו רעדָא ,ןעהורסיוא ןעגעלוצ ךיז ךיא לעװ ,ןַאמ ןעגנוי םעד

 ...ךיז ןוהטסיוא

 בייל ןיימ וצ טּפעלקעגוצ זיא דמעה יד .ןעציז ךיא ביילב יוזא ןוא

 ..ךימ טקיטש טעסרָאק רעד ,סייווש ןופ

 ךיא ןַא ,ןעטוג טימ ןהעטשרעפ וצ ןעבעגעג רהיא ךיא בָאה לָאמ ןייא

 טרָאד ןַאמ רעגנוי רעד לָאז ,טײברַא רעד ןופ םוק ךיא ןעוו ,ןעלעוו טלָאװ

 ןופ ךיז טָאה יז ...טעסרַאק םעד וליפא ןוהטסיוא טינ ןעק טינ זַא ,ןייז טינ

 טלעמעג רהיא סָאװ טוהט יז זַא ,טרעפטנעעגנ רימ טָאה ןוא ,טכַאלעגסיױא רימ
 יז טָאה --- ןעגעווטרהיא ןופ .טלעפעג רימ סָאװ ,ןוהט ךיוא ןעק ךיא ןוא

 טעוװ רהיא ,טייל עגנוי טימ רעמוצ ןעצנַאנ םעד ןעננערב ךיא ןעק --- טגָאזעג



 07 ןירבָאק ןָאעל

 ןעלָאז טייל עגנוי יד רונ ,רעכילהערפ ןייז טעוו רהיא ,הברדא .ןרעמיק טינ סע

 ...ךיא יו ,םיאורב ענעפָאלשרעּפ ענױזַא ןייז טינ

 ? רהיא טימ ךיז ןעגירקמורא ?'?עדיימ אזַא ןרעפטנע ךיא ןעק סָאװ ,ונ

 עט'תיבה-לעב יד ,ןעסע רימ ןעהעג עלייוו ַא רעטעּפש .ןענייווש רעסעב ,ןיינ

 ןופ ןוא ץיה ןופ ָאטינ זיא טיטעּפַא ןייק ,ןעסע םעד שיט םוצ זנוא טגנַאלרעד

 שיילפ סָאד ...קַאמשעג טינ ױזַא ןעסע רעד זיא ךָאנ וצרעד ןוא ,טייקדעימ

 עליוה זיא --- "קינּפורק , םייה רעד ןיא זנוא ייב --- ּפוס יד ,טקייוװענסיוא

 ןעמ ןעק ,עקנימַאמ ,ךָאד וטסהעטשרעפ ,טיטעּפַא ןעסיורג ןייק ...רעסאװ

 .ןעגָאמ םענרעזייא ןַא ןעכאה וליפא לָאז ןעמ ןעוו ,הליכא אזַא וצ ןעבָאה טינ

 ךיא זַא ,סָאד סע ךיא םעט ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעלעטשרָאפ ןיוש ךיז טסנעק

 ...ךיֹוא טיטעּפַא םעד ןערָאלרעּפ ךָאנ בָאה

 קעװַא טהענ עט'רבח ןיימ .רעמיצ ןיימ ןיא קעווא ךיא הענ ןעסע ן'כָאנ

 ךיז געל ,ןילַא ביילב ךיא ,ןַאמנעגנוי ןעטנַאקעב םעד טימ ןערעיצַאּפש

 ןעבייה תובשחמ עניימ רעבָא ,גנוטייצ עשידיא ַא ןעזעל ריבורּפ ,לעטעב ן'פיוא

 ...ֿבָאק ןיא ןעקנַאדעג עשירַאנ עכלעזַא ןיירַא ןעלַאּפ רימ .ןערעטַאמ וצ ןָא ךימ

 "רעפ ךיא זַא ,םייה רעד ןופ ןעכַאז עניוזא ןָא ןענָאמרעד וצ ןָא ךיז בייה ךיא

 ...ןיב ךיא טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא רָאנ ךיז סעג

 ךיא ...םייה רעד ןיא סָאג עשידעימש רעזנוא העז ךיא זַא ,טכוד רימ

 ןופ רעיוט םענעלַאפעגנייא בלַאה םעד טימ ?עביטש ענירדעינ רעזנוא העז

 ס'אליַאכימ טחעטש סָאנ טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעגעקטנַא ...ףיֹוה רעזנוא

 ןוא לעּפע עסיורנ בָארַא ןעגנעה רעמייב יד ןופ ,רעמייב ענירג יד טימ דָאס

 ןעבענ ןוא ..,דָאס םענעי ןיא טגניז ײװָאלָאס רעד יו .רעה ךיא  ...ןערַאב

 ַא רהיא ןעבענ ןוא ,עדנוזעג ַא ,עננוי ַא לעדיימ א טהעטש לעביטש רעזנוא

 טינ ריד ךיא לעװ ןַאמ ןעגנוי ןעזעיד ןופ ןעמָאנ םעד ,עקנימַאמ ..ןַאמ רעגנוי

 -קילגנוא ןייד על'הנח ,על'הנח טסייה יז ,וטסנעק ֿלעדיימ סָאד ןוא ,ןעפורנַא

 ןַאד זיא יז !רעטכָאט ןייד ןעוועג ןַאד זיא ךילקילג יו ...! רעטכָאט עכיל

 סלאמאד ךיז טָאה רהיא ןוא ...הּפילק רעסיז ַא ןיא ,הּפילק ַא ןיא ןעוועג

 טלהיפ ןוא הּפילק רעזיד ןיא ןעקנוזרעפ זיא טלעוו עצנַאג יד זַא ,טבַאדעג

 ךיוא טגניז ,טכַאדעג רהיא ךיז טָאה ,יײװָאלָאס רעד ...ףילקיפג םורַאד ךיז

 ...הּפילק רעזיד טימ טקעטשעגנָא זיא רע ?ייוו ,סיז יוזא םורַאד יאדוא

 לעיפ יוזא בָאה ךיא ..,ןעוועג טוג יוזא טלָאמעד זיא רימ ,עקנימַאמ
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 ...טָאג ַא ףיוא יו טקוקעג םהיא ףיוא בָאה ךיא זַא ,"םהיא , ןיא טביולגעג

 טימ ןערהָאפ וצ טדערעגבָא טלָאמעי ךימ טלָאװ טלעוו עצנַאג יד ןעוו ןוא

 עניימ ןענייז עלַא ,עלא זַא ,טקנעדעג סיווענ ךיא טלָאװ ,אקירעמַא ןיא םהיא

 ףיוא טנעקעג ךיז טָאה רעוו ..קילג ןיימ טינ רימ ןעניגרעפ ןוא םיאנוש םד

 ..| שנעמ רעגיטכערטרעדעינ אזַא ןייז סע לָאז רע סָאד ,ןעטכיר םעד

 ןעגָארקעג ,ףיש ןופ רעטנורַא ןיב ךיא יו ,דלַאב ךיא בָאה קרָאי וינ ןיא

 -נַאגענמורא טייצ עגנַאל ַא ןַאד זיא רע ,רעדמעה ייב קירבַאפ ַא ןיא טיײברַא

 .טסנעידרעפ ןיימ טימ םהיא טימ ןעלייהטוצ ךיז געלפ ךיא .גידעל ןעג

 ןעזָאל ךיא געלפ ךיז ןוא ךָאוו ַא רַאלָאד יירד ןעבענ ףךיא נעלפ םהיא

 ןייא טימ ,ךָאו א רַאלָאד ףניפ טנעידרעפ ךיא בָאה ןַאד .רַאלָאד ייווצ רונ

 וצ חכ רהעמ טַאהעג ,סנעטשרע ,ךיא בָאה ןַאד ?ייוו ,רעטציא רהעמ רַאלָאד

 רעד רַאפ טלהַָאצעג רעסעב ןַאד ןעמ טָאה ,סנעטייווצ ,ןוא טייברַא רעד

 ..,טייברַא

 םהיא טימ ךיז ןעלייהט וצ ךילקילנ טסכעה ןעוועג ןַאד ןיב ךיא ,עקנימַאמ

 ןיימ ףיוא יו ,םהיא ףיוא טקוקעג ךָאד בָאה ךיא .טסנעידרעפ ןיימ טימ

 ...1 ןַאמ ןעגיטפניקוצ

 רעדנַאנַא ייב רונ ,ךיא ואוו ,זיוה ןעבלעז םעד ןיא טניואוועג טָאה רע

 ,רעמיצ ןייא ןיא ןאמנעגנוי ַא ךָאנ טימ טניואוועג טָאה רע .עילימאפ

 .רימ ייב ןעציז ןעמוק דנעבא ןעדעי רע טגעלפ ןַאמנעגנוי ןעזעיד טימ

 רע .ןעוועג ןעלעפעג טינ רימ קילב ןעטשרע םעד ןופ זיא ןאמרעגנוי רעד

 ןעגיוא עכערפ ענױזַא טימ ןעקוק טגעלפ ,ןעגנַאג ע'סואימ עניוזא טַאהעג טָאה

 יד ןיא רימ דייר עבָארג ,ע'סואימ ענױזַא ןעדער טגעלפ ,םינּפ ןיא רימ

 םעד ןעגנערב טינ רעטייוו לָאז רע זַא ,ןעטעב ןעמונענ בָאה ךיא זַא ,ןעניוא

 רעגנוי רעד זַא ,ןעדערנייא ןעמהענ רעבָא רימ טנעלפ רע ,.,רימ וצ ןַאמנעגנוי

 ךיא לָאז רעבירעד ןוא עלעטש עטוג ַא םהיא ןעגירק וצ טנָאזענוצ טָאה ןַאמ

 ,טנערפעג לָאמַא םהיא בָאה ךיא ןעוו .,..טוג םהיא טימ ןעמוקסיוא ןהעז

 טָאה עלעטש א ראפ סָאװ ןוא ןַאמרעננוי רעד ךיז טניטפעשעב סָאװ טימ

 -רעגנוי רעד זַא ,טלהעצרעד רימ רע טָאה ,ןעכָארּפשרעּפ םהיא ןַאמרעגנוי רעד

 ןוא ,דלעג ?עימפ טנעידרעפ ,טפעשעג ןעסיורג ַא ןיא רָאטקעלָאק ַא זיא ןַאמ

 ...ןענירק וצ טנָאזענוצ ךיוא םהיא רע טָאה עלעטש ַאזַא

 ,רלעג ?עיפ טנעידרעפ ןאמרעגנוי רעד זַא .טביולגעג םהיא בָאה ךיא
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 ינאי

 ךָאנ טָאה רע .רעדיילק עכייר ענייז ךָאנ ןעהעז טנעקעג ךיילג ןעמ טָאה
 ...רעגניפ יד ףיוא ןענניר לעיפ ןוא טייק ַא טימ רעגייז םענעדלָאנ ַא ןעגָארטעג

 בָאה ךיא .ןעוועג טינ רימ ייב דנַאנַאכָאנ געט ייווצ רע זיא לָאמנייא
 קנַארק ןיא רע זַא ,טניימעג בָאה ךיא ! עקנימַאמ ,ןַאד טעשטומעג ױזַא ךיז
 ףיוא קעװַא ךיא ןיב ןַאד ...ןעפָארטעג הביס רעדנַאנַא טָאה םהיא טימ רעדָא
 טימ טניואוועג טָאה סָאװ עט'תיבה-לעב ןייז .,ךיז ןענערפכָאנ ריטראוק ןייז
 טָאה רע זַא ,טגַאזעג רימ טָאה ,יורפ עגנוי א ,רימ ןופ רעכעה שזַאטע ןַא
 ןליפא סע ןזיא רימ ...טכאנייב טיײברַא רע זַא ןוא ,ןעטיײברַא וצ ןעביוהעגנָא
 ףרַאד סָאװ ,רָאטקעלַאק ַא רַאפ ןעטרָאד סע זיא סָאװ ,גיד'השק ןערָאװעג
 רָאנ ? טכַאנייב ןעריטקעלָאק ןעמ ןעק ןעמעוו ייב ןוא ,טכַאנייב ןעטיײברַא
 סייוו ךיא ,אקירעמַא ןיא טפעשעג ַאזַא ָאד זיא ,טכַארטעג ךיא בָאה ,אמתסמ
 ? סָאװ

 רעטסניפ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ,ןעהור טנעקעג טינ ךיא בָאה ךָאד
 ...טכאנייב ןעטײברַא וצ -- טכַארטעג ךיא בָאה -- ! ןעבעל

 ןיימ ןיא לָאמנייא ןעסעזעג ךיא ןיב דנעבא ןַא ןיא ךָאוו רעבלעז רעד ןיא
 ןעמ טבעלרעד יו ,טכַארטעג בָאה ךיא .םהיא ןופ טכַארטעג בָאה ןוא רעמיצ
 ןענעק ךיז ?עו ךיא ןעוו ,םייה רעד ןיא גָאט ןעצנַאג ַא ןיב ךיא ןעוו ,תבש םעד
 .ןַאמנעגנוי ן'טימ רימ וצ ןעמוקעגניירַא רע זיא םיצולּפ .,,.םהיא טימ ןעהעז

 בָאָה ךיא זַא ,טֹרֶא ן'םיוא ןעברָאטשעג טינ רעיש ןיב ךיא ,עקנימַאמ
 ...1 ןעהעזרעד םהיא

 רעדנַאנַא רָאג ,קירוצ ךָאוו א טימ סָאװ ,רעבלעז רעד ןעוועג טינ זיא רע
 ןעוועג רעטציא זיא רע ..,! םינּפ רעדנַאנַא טימ ,רעדיילק ערעדנַא ןיא ,שנעמ
 סעצנָאװ יד ,רעדירב ייווצ יוז ,ןַאמנעגנוי םעד ,רבח ןייז ףיוא עשזָאכַאּפ ױזַא
 גניר ַא ,רעגייז ַא ,םויטסָאק רעיינ א ..,רענעי יװ טלָאנעגבָא ךיוא רע טָאה
 ןעוועג רע זיא וצרעד ןוא .,..? ןעמונעג סעלַא רע טָאה ואוו ,.,רעגניפ ַא ףיוא
 ענדָאמ ענױזַא טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה ,ענדָאמ יוזא טכַאלעג טָאה ,רוכש
 ..! ןעסעגרעפ טינ סע ךיא לע ,ןעבעל לעװ ךיא טייצ ,עקנימַאמ  ...ןעגיוא
 סע טָאה ןוא סעקרעקוצ טימ עלעטסעק ַא ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע
 ,,,שיט ן'םיוא רימ ןעבענ ןָאהטעג ףרָאװ ַא

 ןוא ,טדערעגסױרַא רע טָאה --- ? ןעסעגרעפ ךיד בָאה ךיא ,טסניימ וד ---
 -- :געז א טימ יו ,ןעצרַאה ן'רעביא טגעזעג רימ טָאה ,עקנימַאמ ,?וק ןייז
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 טָאה --- ! יבייא ,וטסנָאז סָאװ ...דלענ גונעג טצעי בָאה ךיא ...! ססע ,ַאנ

 יד טימ םהיא וצ ןעקניוו ןעמונעג טָאה ןוא רבח ןייז ןצ טעדנעוועג ךיז רע

 ...ןעגיוא

 ַא ןופ יו ןענייז ,טכַאדעג ןַאד ךיז רימ ןעבָאה ןעניוא ענייז ,עקנימַאמ

 ...גָאטהעװ ןופ ןוא קערש ןופ ןעיירש ןעמונענ טינ רעיש בָאה ךיא ...בנג

 ן'רעביא םהיא ןעּפַאלק ןוא ןעכַאל ןעמונעג ךיוה טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 | .עציילּפ

 ךיז טָאה רעטכעלעג ןייז ןוא ,ןַאמ ןעגנוי ן'טימ טבאלעג ףיוא טָאה רע

 ...ךילסעה רהעז זיא טכודענסיוא טצעי רימ

 ןעצעז רבח ןייז ןעסייהעג טָאה ,רימ ןעבענ טצעזעג ךיז וע טָאה םיצולּפ

 ףימ ןעמונעג ,רימ ףיוא טקוקעג טָאה ,טייז רעדנַא רעד ןופ רימ ןעבענ ךיז

 : ןעדער ןוא ןעטעלג

 יז ףרַאד ?ַאה ,הרוחס ענעדלָאג א ? יבייא ,אה ,הרוחס ענייפ א ---

 ? ַאה ,ּפַאש ןיא ןעטייברא

 שימ ַא טָאה רימ זַא ,רעטרעוו ענױזַא טנָאזעג רע טָאה ,עקנימַאמ ,אד ןוא

 ...ֿבָאק ןיא ןָאהטעג

 .רעמיצ ןופ ןעפיולסױרַא טלָאװעג בָאה ךיא ,ןָאהטעג גנורּפש ַא בָאה ךיא

 טקירדעג ןוא ךימ טּפעלשעג ,דנעה עדייב רַאפ טּפַאכעגנָא ךימ טָאה רע רעבא

 טינ בָאה ,שוק ַא יז והט ...שוק א יז והט, : רבח ןייז וצ ןעירשעג ןוא ךיז וצ

 ...שוק ַא יז ןהט ...ּפָארוי ןופ טכַארבעג רהיא כָאה ךיא ..,עניימ זיא יז ,ארומ

 ..."טפעשעג ןייק טינ טהעטשרעפ ,דלָאי ַא זיא יז

 קנעדעג ףיא ;ןעוװעג זיא רעטייוו סָאװ ,עקנימַאמ ,טינ טקנעדעג ךיא

 ןוא ,רעמיצ ןיימ ןופ טּפעלשעגסױרַא דלַאװעג טימ םהיא טָאה יבייא יװ ,רונ

 "! דלַאי ,ןרָאהנירג, : ןעירשעג םהיא וצ טָאה רע יו

 -יטכערטרעדעינ ַא רַאפ סָאװ ,ןעהעזרעד טשרע ךיא בָאה ןַאד ,עקנימַאמ

 .זיא סָאד שנעמ רעג

 וצ סָאװ רַאפ רחעמ טינ בָאה ךיא זַא ,ןעטכַאד ןעמונעג ךיז טָאה רימ

 רעמיצ ןיימ ןופ רעטסנעפ ןופ ןעקוקבָארַא ןעמונעג בָאה ךיא ..,רעטציא ןעבעל

 ...קע ןַא ,ףוס ַא ןוא ןעגנירּפשסױרַא לעװ ךיא ..,ןעכיורד ןיא ,רעטנורַא

 לָאמ םעד ,רימ וצ ןעמוקעגניירַא רעדעיװ רע זיא ןענירעד-ןעטימ ןיא
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 ?חומ םהיא לָאז ךיא ,ןעטעב ןעמונעג ךימ טָאה רע ...ןַאמ ןעגנוי םעד ןהָא ,ןיילַא

 -נַאקעב א םענייז ייב ןעוועג זיא רע זא ,ןעדערנייא ןעמונעג ךימ טָאה רע .ןייז

 זא ןענַאטשעגוצ םהיא וצ זיא רענעי ןוא םייח רעד ןיא ,רָאטקעלַאק ַא ךיוא ,ןעט

 רע ןא ןוא ןייז טינ סע טעװ רהעמ זא ,םהיא טימ רעיב ןעקנירט לָאז רע

 לָאז ךיא רונ ,ףילקילג ןעכַאמ ףימ טעװ רע .,,רימ רַאפ הרּפכ יד ןייא טמהענ

 ...ןייז לחומ םהיא

 טָאה ןַאד ,רעמיצ ןיימ ןופ סיורא לָאז רע ,ןעסייהעג םהיא בָאה ךיא

 ...רעקרַאטש ךָאנ ןעטעב ןעמונעג ךימ רע

 ױזַא םהיא ךָאד בָאה ךיא ,טביולגעג רעדעיוו םהיא בָאה ךיא ,עקנימַאמ

 םהיא ןהֶא ןעבעל ןענעק טינ ?עוו ךיא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ .טבעילעג

 | ...| טינ טונימ ןייא

 טינ רימ וצ רעטייוו לָאז רע זַא ,ןעמונעגסיוא םהיא ייב רונ בָאה ךיא

 טגעלפ רע ,ןעכָאװ ראָאּפ ַא ךָאנ קעװַא זיא יוזא .ן'יבייא ןייז טימ ןעמוק

 ןוא עדנוטש ַא רימ ייב ןעציזבָא טנעלפ ,דנעבא ןעדעי רימ וצ ןעמוק טצעי

 ,טײברַא רעד וצ קעװַא רע טגעלפ ןַאד

 יב .ןעדיילק ןוא ןעהענ ךיז טנעלפ ,לעיפ טכַאמעג רע טָאה דלעג

 רע ,רַאלַָאד יירד ְךאֹו עדעי ןעמהענ ךיוא רע טנעלפ ןענעווטסעד ןופ רימ

 ןוא ,ראלָאד טרעדנוה עכילטע ןערָאּפשבָא ליוו רע זַא ,ןעדערנייא רימ טנעלפ

 ...טפעשעג םענעגייא ןֵא ןעכַאמ טעוװ ןוא ןעבָאה הנותח רימ טימ רע טעוו ןַאד

 ,טייז א ןָא ןעבעגוצסיוא טביולרע טינ טנעס ןעגירביא ןַא ךיז בָאה ךיא

 ...ךָאוו עדעי ןעבָאה רע לָאז רַאלָאד יירד יד זַא ,טלָאװעג בָאה ךיא לייוו

 ןוא טלהיקרעפ ךיז בָאה ךיא ,ןערָאװעג קנַארק ךיא ןיב רעטניוו ןעטצעל

 רע ,ןעסיוו טזָאלעג םהיא בָאה ךיא .טעב ןיא טנעלעגקעװַא ךיז בָאה ךיא

 טָאה רָאטקָאד רעד ,.רָאטקָאד ַא ךָאנ קעוַא דלַאב זיא ןוא ןעמוקעג זיא

 גנוטכַא טוג זומ ןעמ זא ןוא גנודניצטנע-ןעננול ַא זיא רימ ייב ןַא ,טגָאזעג

 ,דנעלע רהעז ,עקנימַאמ ,ךיז ןעמ טלהיפ טייצ ַאזַא ןיא ...רימ ףיוא ןעבעג

 םלַא רהעמ ןעוועג רימ ךָאד זיא רע .רעייהט רהעז ןַאד זיא דניירפ רעטוג ַא

 ךיז טָאה ָאד ..רימ ךָאנ "ןעגנאגעגסיוא , סָאד ןיא רע ,דניירפ רעטוג ַא

 ןוא קעװַא רע זיא דנעבא ןעטשרע םעד ! זיא רע רעוו ןעזיועגסױרַא טשרע

 ...ןעהעזעגנָא טינ םהיא ךיא בָאה רחעמ

 עט'תיבהז-לעב ןייז וצ ףורַא זיא ,טניואווענ בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,יורפ יד
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 קעוַא זיא רע זַא ,העידי ַא טימ ןעמוקעג יז זיא דלַאב ,םהיא ףיוא ןענערפ

 ,טינ יז סייוו סערדַא םעד ,ריטרַאוװק רעיינ ַא ףיוא ןעניואוו

 טעמב ,עקנימַאמ ,ךימ סע טָאה ,טלהעצרעד רימ סע טָאה יורפ יד ןעוו

 ךיא ןיב וצרעד ןוא טרענייטשרעפ ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ ; ןעסָארדרעּפ טינ

 טרעלקעג רונ ךיא בָאה ןַאד ,עקנימַאמ ...ןעברַאטש לעוװ ךיא זַא ,רעכיז ןעוועג

 בָאה ךיא ..,ןיילַא ריד ןופ רונ ,טינ םענייק ןופ רחעמ ...ןייֵלא ריד ןענעוו

 ןַאד ךיז טָאה רימ ...ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ ןייק ךָאנ יו ,טבעילעג ױזַא ןַאד ךיד

 ןוא עלייוו ןייא ףיוא שטָאכ ךיז ןעבענ ךיד ןעבָאה ,ןעהעז ךיד טלָאװעג יוזא

 ...ןעברַאטש ןַאד

 רעזנוא ןוא וד ,םייה יד ןעלעטשרָאפ רימ ךיז טנעלפ לָאמ סעכנַאמ

 ,..המיתח עצרַאווש א טימ ףעירב ריד טגנערב רע יו ,רענערטנעפעירב רעטלַא

 ראָאה יד ךיז טסייר וד ױזַא יוװ ,דליב סָאד ןעלעטשרָאפ רָאלק ךיז טגעלפ רימ

 ,על'הנח, : תולוק ענייד רעה ךיא זַא ןעטכַאד ךיז טנעלפ רימ ןוא ּפָאק ןופ

 רימ ייב ץרַאה סָאד טגעלפ השעמ תעשב !..."  עניימ עקרעטכָאט על'הנח

 ךיז ןעלקייק ןעגיוא עניימ ןופ יו ןעלהיפ געלפ ךיא ןוא ןעגָאלק ןעמהענ ךיוא

 ...ןעסיק יד ןעצענעב ןוא ןערערחהט .עגידוז

 ןייא בָאה ךיא זַא ,וונ קנעדעג ךיא .עקנימַאמ ,טינ ךיא קנעדעג רעטייוו

 ןעגיטכיל ןעטנַאקעבנוא ןַא סעּפע ןעהעזרעד ךיא בָאה ,ןעגיוא יד טנעפעעג לָאמ

 .רימ ןעבענ ןענַאטשעג זיא ,ךוטרָאפ סייוו ַא ןיא יורפ עטנַאקעבנוא ןַא ,רעמיצ

 ,רעווש זיא ּפָאק רעד רעבָא ,ּפָאק םעד ןעבייהפיוא טלָאװעג בָאה ךיא

 ...ןעסיק םוצ טדימשעגוצ ןעוועג טָאװ רע יו יוזא
 ...לאטיּפסָאה ַא ןיא ןעגעלעג סע ןיב ךיא

 ךיא ןעמעוו ייב ,יורפ יד ןעמוקעג רימ וצ זיא םורַא נעט ראָאּפ ַא ןיא

 --- רעטעּפש טסואוורעד ךיז בָאה ךיא יו --- ןעמוק טנעלפ יז ,טנהָאװעג בָאהי

 טָאה יז ןעוו .טהערפרעד ךיז טָאה יז ...רימ וצ ןערעוו רהָאװעג ,ךָאװ עדעי

 עדָאמ יד יו ,ןעטסיירט ןעמונעג ךימ טָאה ןוא ,רעסעב זיא רימ זַא ,ןעהעזרעד

 ַא ןעבעל ךָאנ לעװ ךיא ןוא ,ןערעוו דנוזעג ףליה ס'טָאג טימ לעװ ךיא זַא ,זיא

 ...גָאט ןעטוג

 ,"םהיא ,, ןופ סעּפע סייוו יז ביוא טגערפעג רהיא ייב ךיא בָאה לָאמנייא

 זַא ,ןעדערנייא ןעמונעג רימ טָאה ןוא ןעטליש ןעמונעג םהיא יז טָאה ןַאד

 ןַא ףרַאד ןעשנעמ ענױזַא ןופ זַא ,ּפָאק ןופ ןעפרַאװסױרַא םהיא לָאז ךיא
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 ןיא טינ ןוא ריביס ןיא ןיא טרָא ןייז זַא ,ןעפיױלטנַא לעדיימ עכילטנערָא

 ...ַאקירעמַא

 ףךיא ןוא ןעצרַאה ן'פיוא רעווש רהעז ןערָאװעג דייר ערהיא ןופ זיא רימ

 ,..טנייװעגרעדנַאנַאפ ךיז בָאה

 ךיז טפרַאד רהיא -- ןעביוהעגנָא יז טָאה -- ? רהיא טנייוו סָאװ ---

 גָאז ךיא ...זיא רע ואוו ןוא זיא רע סָאװ ,ןעסיוו טלָאוװ רהיא ןעוו ...ןעהערפ

 ,ןערָאװעג קנארק טייז רהיא סָאװ ,טָאנ ןעקנַאד ןוא ןעביול טפראד רהיא ,ךייא

 רהיא ..טכַאמעג ףייא ןופ טלָאװ רע סָאװ ,סייוו טָאג ,הלילח ,טינ ןעוו

 ...ַא ןיא רע ? ןעכעל ַא טכַאמ רע סָאװ ןופ ןוא זיא רע ואוו טסייוו

 ן'רעביא עציניִאבָאּפ ַא טימ ןעבענענ רימ טלָאװ רעמיא יו ױזַא ,עקנימַאמ

 -ידעבעל ןעדיינש ךימ טלָאװ ןעמ יו יוזא ןעיירש ןעמונעג בָאה ךיא ..,ּפָאק

 ...תושלח ןיא ןעלַאפעג ןיב ךיא ןוא טייחרעג

 טניואוועג עט'תיבה-לעב ןיימ ָאה ,?לָאטיּפסָאה ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 יז טָאה רעמיצ ןייא .שזאטע ןעטפניפ ַא ףיוא ,ריטרַאווק רעדנַא ןא ףיוא

 לעריימ םעד טימ דנאנייב ךיא ןיואוו טייצ רעד ןופ ,לעדיימ א וצ ןעגנודרעפ

 רעכלעוו ןעגעוו יסעב עכילהערפ עבלעזיד זיא לעדיימ סָאד ,רעמיצ ןייא ןיא

 ...ףעירב ןיימ ןופ גנַאפנָא ןיא ןעבעירשעג ריד בָאה ךיא

 רָאנ ןיא סע .טינ גנַאל ןיוש ךיא רהעלק "םהיא , ןעגעוו ,עקנימַאמ

 ,רונ טרעדנואוו רימ ...ןערעלק וצ םהיא ןענעוו עדנַאש ַא ,רימ ךיז טכַאד

 ןופ ךיא בָאה ױזַא יו .לכש ןיימ ,ןעניוא עניימ ןעוועג ןַאד ןענייז ואוו

 ןופ טּפיוהרעביא רעלק ךיא ..זיא רע סָאװ ןעהעזעגענייא טינ ןָא גנַאפנָא

 הגאד ַא ! טהעג סע יוװ ,ןהעג זָאל ,ןערעלק טינרָאג ןופ ?יוז ךיא ...טשינרָאג

 ךיא בָאה סָאװ ,טגָאזעג סנייטשמוא ,ןישַאמ םייב ןעלַאפ ךיא ?עװ ,עניימ

 ...! ןערהעוואוצנָא

 !םייהַא זיא-סע-ןעוו ןערהָאפ וצ ןעטכַארט טנעקעג שטָאכ טלָאװ ךיא ןעוו

 ןייק בָאה ךיא --- ךָאװ ַא רַאלָאד רעיפ ןעידרעפ ךיא : ןייז טינ ןעק סָאד רעבָא

 ,טסעק רַאפ בא ךיא בינ ךָאװ ַא רַאלָאד יירד --- רעלענש ןעטייברַא וצ טינ חכ

 רימ ךיז טלעטש ,רעדיילק ןוא ךיש ףיוא ,טייז ַא ןָא קעווא טהעג טנעס גיצפופ

 ,ןעכַאװ לעיפיו ..טסנעידרעפ ןעצנַאג ןיימ ןופ ךָאו ַא טנעס 80 בָא

 ַא ןערָאּפשבא ןענעק לעװ ךיא זיב ןעטײברַא רעווש סע ךיא ףרַאד ,עקנימַאמ

 ,..! םייהַא ןערהָאפ סָאד ןעטסָאק זומ סע סָאװ ראלָאד גיצרעפ
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 ,ןייז טינ לאמנייק טעװ סָאד זַא ,ךיז טכַאד רימ ! עקנימַאמ ,ןיינ ,ןיינ

 טביילב ,קירבַאפ ןיא ןעכָאװ עכילטע טינ רָאנ ןעמ טײברַא ןענירעד ןעטימ ןיא

 לָאז וליפא סאד ןעוו ןוא ...טָאנָאמ ראָאּפ ַא ףיוא נילעטשרעטניה רָאג ןעמ

 ךיא ?עו סָאװ ? םייהַא ןערהָאפ ןַאד ךיא לָאז סָאװ וצ ,ןייז ךילגעמ אי

 / סָאװ ,יד טינ ןיוש זיא רעטכָאט ןייד ,עקנימַאמ ? ךודיש ַא ? ןוהט ןעטרָאד

 עטיור ןייק רהעמ ןיוש ָאטינ ..ןעוועג יז ןיא קירוצ רהָאי עכילטע טימ

 ןוא קנַארק רעטציא זיא על'הנח ןייד ...דנוזעג ןייק רהעמ ןיוש ָאטינ ,ןעקַאב

 -רעפ סעלַא ךיא בָאה אקירעמא ןיא ָאד ! רענייב ןוא טיוה ,רַאד ןוא ,ךַאווש

 ...} קירבַאפ ןיא ,רעדמעה יד ייב ,ןישַאמ רעד ייב ...ןעריול

 סע יװ ,ןהעג זָאל ,ןעטכַארט טינ םעד ןופ רעסעב ריִמָאֿל ,עקנימַאממ
 וצ ךיז ןעמוקסיוא טינ סנייא ץלַא רימ טעװ ,ךיא ףָאה ,ךָאנ גנַאל ..,.! טהעג

 סָאװ ןופ שטָאכ וטסָאה וצ...? וטסכַאמ סָאװ רעסעב רימ ביירש ..,ןעשטומ

 ךָאנ ןעהעג סעט'רבח עטנַאקעב עניימ ביוא , ,ךיוא רימ ביירש ..,? ןעבעל וצ

 -רָאד טוג יוװ ,ְךַא ...? דלַאוװו רעכודַאּפ ןיא ןעריצַאּפש ,טייצ-רעמוז ,רעטציא

 ןיא ןעקַאטסַאק ייב ךָאנ טנניז ייװָאלָאס רעד ביוא ןוא ...! רעמוז זיא ןעט

 ןופ יו ןעגניז ןעסיז ַאזַא טרעהענ טינ ךָאנ ךיא בָאה ַאקירעמַא ןיא ? דָאס

 ןיוש טָאה סעט'רבח עניימ ןופ רעוו רימ ביירש ...ייוװָאלָאס ןעשימייה םעד

 ,1 עקנימַאמ ץלַא רימ ביירש .,.טַאהעג הנותח

 רעטכָאט ןייד

 .על'הנח



 טכאנ עכילקערש סעל'הנח

 ? ןיא יז טלַא יװ ...ןערהָאי ןיא ?עדיימ ַא ,טינ ערה ןיע ןייק זיא על'הנח

 רעטלע סָאװטע זיא יז זַא ,טציא טגָאז ןייֵלַא יז .ןעגָאז טינ טמיטשעב ןעמ ןעק

 ערהיא טגָאזעג יז טָאה רעבָא ןערהָאי ַא רַאפ .רהָאי גיצנַאװצ-ןוא-ןייא ןופ

 קירוצ רהָאי ייווצ טימ ןוא .רהָאי גיצנַאװצ-ןואדייווצ טלַא זיא יז זַא ,עטנַאקעב

 זַא ,ןעוועג הדומ ייז רַאפ ךיז טָאה יז ןוא עטנַאקעב ערעדנַא טָאהעג יז טָאה

 ...רהָאֹי גיצנַאװצ ןוא רעיפ טלַא זיא יז

 .-ךַאז עגנירג ןייק טינ זיא ,ןערהַאי ס'על'הנח גיטכיר ןהעגרעד וצ ,ץרוק

 ענעּפמורשעגנייא ,ענעגיוצעגנייא טימ לעדיימ רַאד ,גנַאל ַא ןיא יז

 ןוא ,סעציײלּפ עטעצרַאטסעגסיוא עגיציּפש ,טסורב ענעלַאפעגנייא ןַא ,ןעקאב

 "סעווש רעטארייהרעפ רהיא ייב טניואוו יז .ןעגיוא ענעשַאלעגסיוא ,ערַאס

 ...ןעלטנַאמ-רעדניק ייב קירבַאפ ַא ןיא טיײברַא ןוא רעט

 ןענייז ,רענעמ יד ,ייז לייוו ...טינ ליוו יז לייוו ,טינ הנותח ןייק טָאה יז

 ,טרָאװ-רהָאװ ןייק ןעביולג טינ ייז רָאט ןעמ לייוו ,ןעשנעמ עשלַאפ ,סעקרוש

 ...טסעּפ ַא ןופ יו ןעכייוו ייז ןופ ףרַאד ?עדיימ גידנעטשנא ןַא לייוו

 טגנַאלעב טָאה ...רענעמ יד ןיא טביולגעג ךָאנ יז טָאה קירוצ רהֶאי ַא טימ

 ,טייל עגנוי טימ סעטימָאק ןעמהעננָא טגעלפ ,ןענייארעפ ענעדעישרעפ ףניפ וצ

 ןוא עבעיל ןופ טמיורטעג ,עטַאװ ךס ַא טכיורבעג ,רעדיילק עיינ ךיז טהענעג

 ...ןַאמ ַא טימ קילג

 ערהיא ןיא ןוא ןעפַארטעג לָאמ ןייא םהיא טימ ךיז יז טָאה ןַאד ןוא

 רע זיא קַאמשעג רחיא טיול ...לרעייפ גיטכיל ַא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה ןעגיוא

 םינּפ גישיילפ טיירב ַא טַאהעג טָאה רע ;רוחכ רע'סואימ ןייק ןעוועג טינ

 -טימ רעגיטעהט א ןעוועג ךיוא זיא רע ...רעּפרעק ןעקרַאטש ןעדנוזעג ַא ןוא

 טָאה רע ..."ןייארעפ םננוציטשרעטנוא ןָאגרַאמס ישנא, הרבח יד ןופ דעילג

 ,.,טריסערעטניא םהיא טימ ךיז טָאה יז לייוו ,טריסערעטניארעפ רחיא טימ ְךיִז
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 טָאה יז .זיוה ןיא רהיא וצ רעהעגניירַא רעטּפָא ןַא ןערָאװעג זיא רע
 סָאװ טימ ,יוא ,טראװעג רונ טָאה יז ; םהיא ףיוא ןעגנונפאה עסיורג טנעלעג
 ,רעטרעוו עניטכיר יד ןעגָאז רהיא טעװ רע ןענַאװ זיב ! דלודעגנוא ןַא רַאפ
 א קעװַא ןענייז סע רעבא ,..םהיא ןופ ןערעה וצ טרַאגעג ױזַא טָאה יז עכלעוו
 רע טגָאז טלעוו רעד ןיא ץלַא --- רעטרעוו ענעי טינ טגָאז רע ,םישדח ראָאּפ
 ...! טינ רע טגָאז ,רעטרעוו עגיטכיר יד ,רעטרעוו יד רעבָא ,רהיא

 -ערַאטסעג ךיז טָאה יז ןוא רוחב רעגידעמעש ַא ןעזעוועג םינּפה זיא רע
 יז שטָאכ טלָאװ רע ...רעטרעוו עגיזָאד יד םהיא ןופ ןעסיײױסױרַא ןילַא טעװ
 רהיא ןעטלַאהעג ?עסיבַא רעגנעל שטָאכ טלָאװ רע ,קַאב ן'רַאפ ןָאהטעג טעלג ַא
 קרַאטש ױזַא סע טָאה יז --- ןָאהטעג לעציק ַא שטָאכ רהיא טלָאװ רע ,דנַאה
 ןייק ןעוועג טינ טלָאװ רע יו יוזא ,טציז רע ,טציז רע ןוא ..,! טלָאװעג
 ...קרַאטש ױזַא םהיא טבעיל עכלעוו ,לעדיימ ןייק טינ יז ןוא רוחב

 יו ,יז טָאה ,דנַאנַאב רעמיצ ןיא ןעסעזעג ןענייז ייז ןעוו ,לָאמ סעכנַאמ
 טקוקעגנָא ךיז רע טָאה ןאד ,ענייז וצ עינק ערהיא טקירדעגוצ גידנעליוו-טינ
 ךיז טָאה לָאמַא ןוא ; רעטייוו ?עסיבַא רהיא ןופ טקורעגבָא ךיז ןוא טשימוצ
 ןוא ,ןעסעזעג זיא רע ואוו ,שיט טייז רענעי ןופ ןעמהענ סעּמע טלָאוװרעפ רהיא
 רע ,סעציילּפ ענייז רעביא סמערָא ערחיא טימ ןעגיױבעגרעבירַא ךיִז טָאה יז
 ךיז טלָאװעג ןוא רעּפרעק רהיא ןופ ןרעטיצ ןעמיראו םעד טלהיפעג טָאה
 | .ןעגידלושטנע

 רהיא .לוק טקיטשרעפ א טימ ןענָאז םהיא ןַאד יז טגעלפ ,טציז ,טציז --
 ךיז ןענעלפ רעגניפ ערהיא ,ןעקַאנ ןייז ףיוא ןעֶלַאפ השעמ תעשב טגעלפ דנַאה
 ,טניימעג טיגרָאג םעד טימ טָאה יז רונ ,ןעגַארק ןייז רעטנוא ןעשטילגרעטנורַא
 . ,,.טרָא ןייז ףיוא םהיא ןעטלַאהבָא רונ יוז ,טינרָאג

 ענעדעישרעפ ןעגעוו ןעדער ןעטימ ןיא זַא ,ןעפערט ךיוא ךיז טנעלפ סע
 יז טנעלפ ,ןעלהיפעג-עבעיל טימ תוכייש ןייק ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז עניטייז
 יוזא טנייה רע זיא םורָאװ ,ןענָאז רהיא לָאז רע זַא ,םהיא וצ ןהעטשוצ םיצולּפ
 ן'תמא ןיא ןַאד זיא רע שטָאכ ,טכַארטרעפ ױזַא זיא רע םורָאװ ,גיהטומנוא
 ..,לָאמ עלא יו רעגיהטומנוא רעדָא טכארטרעפ רהעמ ןעזעוועג טינ

 ןַאד ...רהיא ךיז טכוד סָאד זַא ,ןערעכיזרעפ ןעבייהנָא רהיא טגעלפ רע
 עזעוורענ ַא טימ ןעיירשסיוא טנעלפ ןוא טרָא ןופ ןעגנירּפשפיוא יז טנעלפ
 : טייקכילהערפ
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 נו ג

 טייז והיא ? טכַארטרעפ טייז רהיא ,ָאי ַא ,טכַארטרעפ טייז רהיא --

 ךמ ,ךייא ןעק ךיא ,ַא .ןעצרַאה ן'פיוא סעּפע טנָארט רהיא ...גיהטומנוא

 ,ןעכַאל וצ ןעבייהנָא ךיז טנעלפ !אכ ? ָאיַא ! ןערַאנ םינ ןיוש רהיא טעוו

 ףיז ןעגיובסיוא טנעלפ ןוא ןעטייז יד ראפ דנעה עדייב טימ ךיז גידנעמהעננָא

 ןעלקָאשוצ טגעלפ יז ןוא --- ! ַאכ ,אכ ,אכ --- : שיטעקַאק רעּפרעק רהיא טימ

 ---! טכַאל ונ ,טבַאּ? ,ונ ...ןעכַאל ױזַא רהיא טריבורּפ ,אברדא ,ונ : ּפָאק ן'טימ

 טימ ןעשטסילב ןעבייהנָא ןעגעלפ ןעניוא ערהיא .םהיא וצ ןחעטשוצ יז טגעלפ

 -רעפ ךילטפַאשנעדייל ןעגנילק טגעלפ עמיטש רהיא ,לרעייפ טפַאהרעבעיפ ַא

 גידריווקרעמ ױזַא םהיא ןוא םהיא וצ רעטנהענ ןהעגוצ טגעלפ יז ,טקיטש

 .ןעגיוא יד ןיא ןעקוקניירַא

 ...} טכַאל ,ונ ,טכַאל ---

 ...ןעלכיימש וצ ןעבייהנא שירַאנ טנעלפ רע

 רהיא !אכ ,אכ ,אכ ...לוק ן'פיוא ,ךיוה ,ךיא יו טכַאל .ױזַא טינ ---

 ...! ַאכ ,אכ ,ַאכ ? טרעה

 -םיוא ןהעזסיוא טגעלפ םינּפ רהיא ,ןעגנירּפשרעטנוא זעוורענ טגעלפ יז

 .טציוושרעפ ןוא טיור ,טנערעג

 טנעלפ ןעּפיל ענייז ףיוא ; ןעניוא עטשימוצ טימ ןעקוקנָא יז טגעלפ רע

 : ןעדערסיורַא טנעלפ רע ןוא ?עכיימש רעשירַאנ ןייז ןערעוו טרעווילנרעפ יו

 ..ןעכַאל וצ רוטַאנ יד טינ בָאה ךיא ,טינ ןעק ךיא זַא ,רעבא ---

 ַאטינ זיא ךייא ייב ! אכ ,אכ ,אכ ,רוטַאנ יד םינ טָאה רהיא ,אי ,אי --

 ַא ,רהיא טייז עציבָאב ַא ,?יבסנַאמ ןייק טינרָאג טייז רהיא ...רוטַאנ יד

 דנייפ בָאה ךיא ? טרעה רהיא ,?יבסנַאמ ַא רַאפ ךייא ךַאמ ךיא רעבא ..,עציבָאב
 ןעבייהנָא םהיא טגעלפ יז ןוא !ַאכ ,אכ ,ַאכ !ץטיק ,ץטיק ,ץטיק ...סעציבָאב

 ץ'רעטנוא ,עװכַאּפ רעד רעטנוא םעדכָאנ ,זלַאה ן'רעטנוא רעהירפ ןעלציק וצ

 .עלעפעל

 ...1 ץטיק ,ץטיק ,ץטיק ---

 ,וק ן'פיוא ןעכַאל ,דנעה ערהיא רעטנוא ןעּפרַאװמורַא ךיז טנעלפ רע
 ןעּפַאכנָא יז טנעלפ ןוא ןעטלַאהסיוא טינ ןעק ךיא !טזָאל ,יוא ,יוא : ןעיירש

 ...דנעה יד רַאפ

 ,ליוו ךיא זַא --- ןענ'המכח ךיז םעדכָאנ יז טנעלפ --- ,רהיא טהעז = |
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 טהעז ,ןעלציק גיטכיר רונ ךייא ףרַאד ןעמ ...עציבָאב ןייק טינ רהיא טייז

 ...ליבסנַאמ ַא טייז רהיא זַא סױרַא ןיילּפ ןעמ

 -קַארַאכ ןעגיטיידייווצ ַא ןופ תומכח ערהיא ןעוועג ןענייז טּפיוהרעביא

 סע  ,..גנוניימ עשיניצ ,עבָארגַא ןעגעלעג זיא רערהיא המכח רעדעי ןיא ; רעט

 ענערעישרעפ ץנַאג ַא ןעבָאה סָאװ ,ןעדיומ עטלַא ןעסַאלק ייווצ ןַאהרַאפ ןענייז

 ךיז ןעפערט ייז ןעוו ,ןעדיומ עטלא עסַאלק ןייא : םינתח ןעּפַאכ ןיא קיטקַאט

 ; תועונצ ענידלושנוא ,עוויאַאנ סלַא ךיז ייז ןעלעטשרעפ ,ןַאמנעגנוי ַא טימ

 עטלַא עסַאלק עזעיד ...ץיוו "ןעבָארג, ןייק טינ ,ךיז טכוד ,ןעהעטשרעפ ייז

 ,דנַאה ַא רַאפ ןָא ייז טמהענ ןַאמרעגנוי ַא ןעוו ,טשרמולכ ךיז ןעמעש ןעדיומ

 ןעגידלושנוא ןעדעי ןופ טור ןערעוו ןוא טזָאלעגרעטנורַא ןעגיוא יד ןעטלַאה

 ןיוש טעדנעוו ןעדיומ עטלַא עסַאלק ערעדנַא יד  .ייז טגָאז ןַאמ ַא סָאװ ,ץיוו

 -גידעבעל ַא ךיז ןיא ךילטסניק ףיוא ןעזָאלב ייז ; קיטקַאט ערעדנַא ץנַאג א ןָא

 ַא םינ ךיז ןעמעש ןוא ןעגנירּפש ייז ,ןעכַאל ייז ,טייקכילהערפ ַא ןוא טייק

 וויטקניטסניא ץנַאג ,ךיז ןעוועראטס ייז ,ןַאמנעגנוי ַא טימ ןוהט וצ ?עיּפש

 ...ןַאמנעגנוי ַא ןופ ןעלהיפעג עשיגָאלָאיזיפ יד ףיוא ןעקריוו וצ ,וליפא

 םהיא ןיא ךיז טלהיפ סע ,דנעסיוטשבא ןעכַאל רעייז זיא רהעמ לָאמ לעיפ

 טפערט רעבָא רַאפרעד ,טײקכילריטַאננוא ןַא ,טעטיזעוורענ ענעזאלבעגפיוא ןא

 ,ןעפיטש ןוא ןעכַא? רעייז טימ לָאמ סעכנַאמ טימ ןיילַא ךיז ייז ןעסייר ,ךיז

 ייז ןוא ךילריטַאנ רהעמ טייקגידעבעל ןוא טייקכיפהערפ רעייז טגנילק ןַאד

 ...ןַאמנעגנוי א ףיוא קורדנייא ןַא ןעכַאמ ןענעק

 רהיא ףיוא קורדנייא ןייק ןעכַאמ טנעקעג טינ עקַאט םורָאד טָאה על'הנח

 זיא ,ערהיא טייקכילהערפ עגיזָאד יד ?ייוו ,טייקכילהערפ רהיא טימ רוחב

 ...עבילריטַאננוא ןַא ,ענעזָאלבעגפיוא ןַא ,עזעוורענ ַא ןעוועג

 "רעטנוא ןַָאגרַאמס ישנא הרבח, רעד ןופ דעילגטימ ַא זיא לָאמנייא ןוא

 / םעד ןעדַאלעגנייא טָאה רע ,ןעבָאה הנותח ןעגנַאגעג "ןייארעפ-סגנוציטש

 ךיוא ָאד ןענייז רוחב ן'טימ על'הנח ...חנותח ףיוא ךיז וצ ןייארעפ ןעצנַאג

 | .ןעוועג

 ,ריילק סייוו יינ א הנותח עזעיד רַאפ ַארטסקע ןעכַאמ טזָאלעג ךיז טָאה יז

 טימ ןוא טסורב םייב ןעציּפש ענהעש טימ ,זלַאה םייב ןעטינשעגסיוא לעסיבַא

 ...עטַאװ ךס ַא

 ןעניוא יד ,טברַאּפעגנָא ןוא טרעדוּפעג ןעוועג רהיא ייב זיא םינַּפ סָאד
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 רעלופ לעיפ טכַאמעג יז טָאה דיילק עיינ עסייוו סָאד ; טעשטסילבענ ןעבָאה

 לעכיימש רעכילהערפ ַא ...עילַאט רעד ייב רעקנַאלש ?עיפ ,טסורב רעד ייב

 רעד ...םינּפ ץנַאג רהיא רעביא ןוא ןעּפיל ערהיא רעביא ןעסָאנוצ ןעוועג זיא

 ןעוועג ךיוא זיא רע .,רהיא ןופ ןעטערטענבָא טינ טייצ עצנַאג יד זיא רוחב

 ץַאל םייב םולב עטיור ַא טימ ,םויטסָאק ןעצרַאװש ,םעיינ ַא ןיא ןָאהטעגנָא

 ...ראָאה עטמַאקרעפ ןהעש טימ ןוא

 לעה ןעבָאה ךעלּפמעל-זעג יד ...טלעיּפשעג ךילהערפ טָאה קיזומ יד

 ...טנערבעג

 סע ןוא טקיטשעג טָאה טפול יד ...טהערדענ ךיז ןעבָאה ךעלראָאּפ יד

 ...רעבייל עטציוושרעפ טימ טקעמשעג טָאה

 סָאד ,טפול יד ,קיזומ יד ...טצנַאטעג לעיפ ךיוא ןעבָאה םהיא טימ על'הנח

 ,ףייטש ןעוורענ ערהיא ןעניוצעגנָא ןעבָאה ןוא טגערעגפיוא יז ןעבָאה ןעצנַאט

 טָאה רהיא ...טמרוטשענ טָאה ןערעדָא יד ןיא טולב סָאד ...סענורטס יו

 ,רועיש ַא ןהֶא ןעצנַאט ,ןעצנַאט ןוא ןעגנירּפש ,ןעפיטש ,ןעכַאל טלָאװעג ךיז

 רהיא רעביא ןעסָאנעג ךיז טָאה ?היפעג ךילקילנ ,טכייל ַא ;רעהפיוא ןַא ןהֶא

 טימ ןערָאװעג רעגניא טלָאװ יז יוװ יוזא ,טכודעג ךיז טָאה רהיא --- המשנ

 טקוקעגסיוא טצעי םינּפ רהיא טָאה ן'תמא רעד ןיא ןוא ...רהָאי גיצנַאוװצ

 טָאה ןוא רהיא ןעבענ ןענַאטשענ זיא רע ..,לָאמ עלַא יוװ ,רעגניא ?עיפ ,לעיפ

 ץנאג ַא ןיא ןעקוק סָאד זַא ןוא ..,ןעגיוא עיינ ץנַאג טימ רהיא ףיוא טקוקעג

 םהיא וצ טָאה יז ןוא המשנ רהיא טימ טלהיפענ על'הנח ךיוא טָאה ,סערעדנַא

 .טלעכיימשעג

 רהעז זיא ,טכודעג ךיוא טצעי םהיא ךיז טָאה ,לעכיימש רהיא ןוא

 ...ט'םעט'עב ,ךילבעיל

 : ןעירשעגסיוא םהיא וצ תולעּפתה טימ על'הנח טָאה םיצולּפ

 ןיב ךיא ןעוו ,לָאמַא םייה רעד ןיא ...עקצַאזָאק ַא ןעצנַאט ליוװ ךיא --

 ...עקצַאזָאק יד טצנַאטעג ךיא בָאה ,דניק א ןעוועג ךָאנ

 -סיורא טָאה ,סעגערב עדייב ייב דיילק סייוו רהיא ןעמונעגנָא טָאה יז

 םהיא טָאה ,ךעלפיילש עוועזָאר טימ סעלפוט עסייוו ,עניילק ערהיא טלעטשעג

 ; טגָאזעג ןוא ןעגיוא ענידעבעל טימ טקוקעגנָא

 ןָאהטעג גנורּפש ַא טָאה ...! אדדידדילדַאלדַאלדַאלדַאלדַאט : טגניז ,ונ ---

 ,טכַאלוצ ךיז טָאה ןוא ןערעדנָא ן'טימ ,סופ ןייא טימ
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 טָאה לוק ןייז ,םור-גניסערד ןיא ךיז טימ ןעדַאלעגנייא יז םָאה רע

 ,רעדמערפ ַא יװ ,ןעל'הנח ןעגנולקענ

 -סיוא ךיוא רעטציא ךיז ןעבָאה לעכיימש ןייז ,ןעגיוא ענייז ,םינּפ ןייז

 .טנַאקעבנוא ןעל'הנח ןעזיוועג

 ןערב ַא רהיא טָאה ןעקור ןיא ,ןעצרַאה ןיא ןָאהטענ ּפַאלק ַא טָאה רהיא

 -בכרוד רהיא זיא --- "ןעגָאזסױרַא "!ע רימ רעטציא טעװ רע, ..,ןָאהטעג

 ןעוועג זיא רעטציא זיב עכלעוו ,על'הנח ,נידריווקרעמ ןוא ,חומ ןיא ןעניולפעג

 ץנַאג ,ףעיט ןוא ,ןערָאװעג טשימוצ םיצולּפ זיא ,םהיא טימ עלעימס ױזַא

 עטסואוועבנוא ןַא סעּפע ןופ ?היפעג ַא טקעוורע ךיז טָאה המשנ רהיא ןיא ףעיט

 ַא ּפָאק רהיא ןיא ןעניולפענכרוד ,ץילב ַא יו ,זיא םעדכאנ דלַאב ןוא ארומ

 ...4 טינ רעמָאט ןוא , : הבשחמ

 ןענייז דנעוו ןעטייז עדייב ןופ ,לעקנוד בלַאה ןעוועג זיא םור-גניסערד ןיא

 רע .ןעגנַאגעגניירא ןענייז םהיא טימ על'הנח .ןעלגעיּפש עסיורג ןעננַאהעג

 טרָאד זיא רעצימיא ביוא ,רעמיצ ןיא טקוקענסױרַא טָאה יז .,ןעגיוושעג טָאה

 םהיא טימ יז רונ ,ןייז טינ טראד לָאז רענייק זַא ,טלָאװעג ױזַא טָאה יז ...ָאד

 רענעי ףיוא .ןעוועג טינ טרָאד עקַאט זיא רענייק ...גניוא ףיוא גיוא ןיילַא

 ןעסיורד ןופ ןוא ,ןעפָא ןעוועג וצ סַאג רעד וצ רעטסנעפ יד ןענייז רעמיצ טייז

 ַא ,לעמוט ַא ...טכַאנ עגידרעמוז ,ערעטסניפ יד טקוקעגניירַא ייז ןיא טָאה

 רעדנערהָאפייבראפ ַא ןופ גנַאלקד-גנילק ַא ,ןעכַאל סעשרעדניק ַא ,רעדליּפעג

 ןעגָארטעג ךיז טָאה --- לאָאז-ץנַאט ןופ ,טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ...רַאק

 םוצ סיפ יד טימ ןעּפַא?קוצ סָאד ןוא !קיזומ יד ןופ ןעלעיּפש עכילהערפ סָאד

 ,טצנַאטעג ןעבָאה סָאװ ,ךעלראָאּפ יד ןופ טקַאט

 "ףיא , רעצנַאג רהיא ,חומ רעצנַאג רחיא ...טרעהעג טינ סע טָאה על'הנח

 טעװ דלַאב טָא ,דלַאב טָא זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןעמונרעפ ןעוועג טציא זיא

 ...גנוצ יד רַאפ ןעהיצ ןעפרַאד טינ םהיא טעוװ יז ...ןענָאז סעּפע רהיא רע

 טַאהעג טינ רעטציא רָאנ טלָאװ יז ,ןיינ ...ןעגָאז ןייֵלַא טציא ןיוש טעװ רע

 יז ...טייצ רעדנַא ןַא ןיא יו ,עלעימס ױזַא םהיא טימ ןעדער וצ הטומ םעד

 סעּפע טמעשעג ךיז טגָאװ יז יו ױזַא רעדָא ,ארומ ַא יו ,טלהיפעג סעּפע טָאה

 ...ןעגיױא יד ןיא םהיא רַאפ ןָאהטעגבָא ןעבָאה לָאז יז סָאװ ,ךאז ע'סואימ א ראפ

 ,יז טבעיל רע זַא ,ןענָאז רהיא רע טעװ סיוועג ,זיא יז ראג ַא רַאפ סָאװ ,ךא
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 סע ףךיז רע טָאה רעהַא זיב זַא ..זַא ..,ןעבעל טינ רהיא ןהֶא ןעק רע זַא

 | ...ןעגָאװצסױרַא סע רהיא טמעשענ |

 ...ןעּפיל יד ןיא רָאנ ...סוק ַא וחט ,ונ .,,! ךיז רע טמהעש סָאװ ,עלערָאנ

 ...ןעקַאב יד ןיא טינ רעבָא ..,ךיוא רע נעמ זלַאה ןיא ,ןעּפיל יד ןיא סיוועג

 יז ...ןעקרעמעב ךָאנ ןעק רע ...ברַאפ יד ...ןעקַאב יד ןעטיה יז טעװ סיוועג

 ,ליומ ן'טימ ךיז ןעסענייא ..,טוג ,טוג ױזַא ...ןָאהט שוק ַא ךיוא םהיא טעוו

 זיב ןעצקָאמש ,ןעצקַאמש ןוא ,ןעהיצ ןוא ,ןעהיצ ןוא ,ענייז ןיא ןעּפיל יד םימ

 .,,טולב

 .רעּפרעק ןעצנַאג ן'טימ הבשחמ רעזעיד ייב ןָאהטעג רעטיצ ַא טָאה יז

 ןעגנַאגעג זיא רע שטָאכ ,גידריווקרעמ "? רע טָאה ןעּפיל ַא רַאפ סָאװ,

 טָאה ,טוג רהעז טנעקעג ,ךיז טכוד ,םהיא טָאה יז שטָאכ ,רהיא ןעבענ טציא

 ערהיא ןופ טלעטשרעפ םהיא טלָאװ ןַאמוט ַא יו ,טכַאדעגסיױא טצעי רהיא ךיז

 טינ ,?עקנוד רהיא ףיוא םינּפ ןייז טקוקעגסױרַא טָאה ןַאמוט ן'כרוד ןוא ןעגיוא

 ..,רָאלק

 ןעקוק ךיילג --- םהיא ףיוא טייז רעד ןופ ןָאהט קוק ַא טלָאװעג טָאה יז

 הטומ רעד רהיא ייב טּפַאכעג טינ ךָאד טונימ רעזעיד ןיא טָאה םינּפ ןיא םהיא

 טָאה יז ןוא ,ןעטנוא ןופ לעגעיּפש ַא ףיוא ןעלַאפעג זיא רעדחיא קילב רעד --

 דיילק סייוו ַא ןיא ןָאהטעגנָא ,רעמיצנעורפַא ןופ עילַאט ַא טקרעמעב טרָאד

 ...ןָאזרעּפסנַאמ א ןופ סענַאלַאטנַאּפ עצרַאוװש ןוא ,סיפ עגנַאל ,עגנַאל ןוא

 ייז ןעהעג ןָאזרעּפסנַאמ ן'טימ רעמיצנעיורפ יד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רהיא

 ---"! ןערעטש ייז טעװ ןעמ ,יוא , .ןָאהטעג ּפַאכ ַא ךיז טָאה יז ...ןעטניה ןופ

 -- ךיז םורַא ןעקוק ןעמונעג טָאה יז ןוא ,ּפָאק ןיא ןעגיולפעגכרוד רהיא זיא

 טימ םהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא ןַאד טָאה יז ,ןעגנַאנעגכַאנ טינ זיא רענייק

 ןוא ?עכיימש םענעי טימ רחיא ףיוא טקוקעג טָאה רע ; ןעניוא ענידנענערפ

 ןעטסרע םוצ טנייה טסרע םהיא ייב טקרעמעב טָאה יז סָאװ ,ןעגיוא ענעי טימ

 לעגעיּפש ןיא ןָאהטעג קוק א לָאמַא ךָאנ םָאה יז .ןעגיוושעג טָאה ןוא ,לָאמ

 א ןופ טפלעה עטסרעטנוא יד ןהע:רעד רעדעיוו טָאה יז ,ןעביוא ןופ לעסיבַא

 -ראווש ס'נַאזרעּפסנַאמ א רחיא ןעבענ ןוא דיילק סייוו ַא ןיא טלַאטשטננעיױורפ

 ןעזיוה עצרַאוװש ןוא ,לעטייק ַא ןעננאהעג זיא סע רעכלעוו ףיוא ,טעלישז ןעצ

 ...) ןילַא סָאד ךָאד ןענייז רימ ,יוא,, ...סענָאלַאטנַאּפ עטסערּפעג ףייטש טימ

 ...טקרעמעב טינ ךיילג סע טָאה יז ױזַא יו .טרעדנואוורעפ ךיז טָאה יז
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 טָאה על'הנח .רעטסנעפ םענעפָא םעד ןעבענ טצעזעג ךיז ןעבָאה ייז

 יעג ,טעשטסילבעג ןעבָאה ךעלרעייפ ,ךעלרעייפ .,..ןעסיורד ןיא טקוקעגבָאדש

 טָאה ןעל'הנח ..,ןענַארָאטסער יד ןופ ,ןעמָארק יד ןופ טקניוװעג ןוא טלעקניוש'

 יװ ױזַא ,רעכילהערפ ךס ַא טנייה ןעשטסילב ךעלרעייפ יד זַא ,טכודעג ךיז

 ןעוו ,םייה רעד ןיא לָאמַא ,לָאמַא זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה יז .גיד'בוט-םוי

 ַא ןיא ןעטכייל ךילהערפ ױזַא ןענעלפ ,דניק גנוי ץנַאג ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז

 ...זיוה ס'נרעטלע רהיא ןיא טכיל-שנעב יד בוט-םוי

 ַא טָאה יז ,טרהירעגנָא ןעטניה ןופ יז טָאה ןעמ זא ,טלהיפרעד טָאה יז

 ןיא רע .רוחב ן'פיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה ןוא קירוצ ּפָאק םעד ןָאהטעג רהעק ;

 ַא טימ ןוא ןעגיוא עדנעשטסילב ,עטעפ טימ רהיא ףיוא טקוקעג טָאה ,ןעסעזעג

 ,לעכיימש ןערַאברעדנָאז

 רעבא טָאה ,!ענָאז סעּפע טלָאװעג ,ןָאהטעג ?עמרומ ַא רע טָאה ,עכּפ ---

 ןַא ,ןענַאטשרעפ טָאה יז .ןעלכיימש ןעמונעג רעטיירב רָאנ ןוא ,טגָאזעג טינ

 זיא רהיא וצ עבעיל ןייז ןעגעוו זיא סָאד זַא ןוא ,ןעגָאז סעּפע רהיא ליוװ רע

 ...ךיז טמעש רע רונ ,קפס ןייק ןעוועג טינ רהיא ייב

 .ןעיירשסיוא טלָאװעג יז טָאה "4 ךיז וטסמעש סָאװ ,רעכיג ,ונ ,גָאז,

 יד טזָאלעגבָארַא טָאה ןוא ןעגָאז טנעקעג טינ ךיוא רעטציא סע טָאה יז רעבא

 .ןעניוא

 עניד'לייאמיוב ענייז טימ ןעקוק ןעמונעג רע טָאה םורא עלייוו ַא ןיא

 רע טָאה םעדכַאנ .טסורב רעד ייב דיילק רהיא ןופ ןעציּפש יד ףיוא ןעגיוא

 טלָאװ רע יו טשרמולכ ,ןעציּפש יד רענניפ ענייז ןעשיווצ ןעמונעגניירַא

 -טינ יו ,רע טָאה םעדכָאנ .,..םעדכאנ ןוא ,ייז ןופ הטרעוו יד ןעצַאש ןעלעוו

 ,,,טסורב ן'רַאפ יז טרהירעגנָא ,גידנעליוו

 יז ,רעּפרעק רהיא רעביא ןעניולפעגכרוד זיא םָארטש רעשירטקעלע ןַא

 ןָאהטענ ּפַאלק ַא רהיא טָאה ּפָאק ןיא ןוא םינּפ ןיא ,ןָאהטעג לעּפַאצ ַא ךיז טָאה

 ...ענייז וצ עציילּפ רהיא טקירדענוצ וויטקניטסניא טָאה יז ןוא טולב סָאד

 ,רעלעימס ןוא רעלעימס ךיז ייב ןעדָאװעג זיא רע

 ןוא ...! עכּפ --- ?עכיימש ןעטיירב ַא טימ רע טכַאמ -- { על'הנח ---

 טנעהָאנ םינּפ ןייז וצ טגיוב ןוא ,קַאב עסייה רהיא רעביא טעלג ַא רהיא טוהט

 ...ערהיא ןיא ןעגיוא ענידעכַאל ענדָאמ ענייז טימ ןיירַא טקוק ןוא ,ןערהיא וצ

 רעמערַאװ ַא ,סייה ,טסייה טרעוו רהיא .,.םעהטָא ןענידנענערב ןייז טלהיפ יז
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 ןיא .ןעקיטש וצ ןָא יז טביוה סע ןוא זלַאה רהיא םורַא ךיז טסיגוצ םָארטש

 ...ןעהערד וצ ןָא רהיא טביוה ּפָאק

 ןָא טמהענ ,רעטסנעפ םוצ םינּפ םעד םוא טרהעק ,ביוה ַא ךיז טוהט יז

 ןעכָאפ וצ ןָא םהיא טימ טביוה ןוא דיילק ןופ ןענַארק םעד רעגניפ ייווצ טימ

 ןיא ..,טגָאזעגסױרַא סנייז שטָאכ טלָאװ רע --- ,ױזַא טקיטש סע ,,,זלַאה ןיא

 רעד ייב ?עקעה ַא בא ניטכיזרָאפ טעליּפש יז ...גנע רהיא טרעוו טסורב

 סעלא זַא ,ןעטכיררעפ וצ טינ יז טסענרעפ טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא טסורב

 ,..גנונדרָא ןיא ןייז לָאז

 ךיז טעװ רע זַא ,ןייז טעוו סָאװ, : הבשחמ ַא ןיירַא רהיא טלַאפ ָאד ןוא

 רהיא טימ ןיוש זיא יז ,בָא טינ יז טקערש הבשחמ עזעיד רעבָא ..."? ןעּפַאכ

 רע :;ּפָאק ןיא טציא רעדעיוו רהיא טמוק ץורית רעטלַא רעד ןוא ,טניואוועג

 רהיא טימ ..ןעגייווש ןעזומ טעוװ רע ...ןַאמ רהיא ןַאד ןייז ןיוש טעוו

 ..ןעסעגרעפ סע םהיא ןעכַאמ יז טעװ טייהנעבעגרעביא רהיא טימ ,עבעיל

 ,סעט'רבח ערהיא עלעיפ .,,.ןעפראד טינ סע יז טעוװ ,ןייז ןעק ןַאד רעדעיוו ןוא

 ןענייז הנותח רעד ךָאנ ןוא ךעלדנעּפש ןעוועג הנותח רעד רַאפ ןענייז ,יז סייוו

 ,..ןהעש ןוא קיד ןערָאװעג ייז

 ,עילַאט רעד ייב ןעטניה ןופ ןָאהטענ ּפַאכ ַא רוחב רעד יז טָאה םיצולּפ

 טָאה יז ,ךיז וצ ןעהיצוצ טלָאװעג יז טָאה רע ; ןָאהטעג ךַאל ַא ךיוה טָאה יז

 א יז טָאה רע ...םהיא ןענעג טרחעוועג ךיז טָאה ןוא טלָאװעג טינ טשרמולכ

 היז וצ ןָאהטעג ּפעלש א יז טפַארק טימ ,סעװכַאּפ יד רעטנוא ןָאהטעג ּפַאכ

 .עינק יד ףיוא ךיז וצ טצעזעגרעדינַא יז טָאה ןוא

 א טימ ןוא ןעגיוא עגידנענערב טימ ןוא טקיטשרעפ טכַאלעג טָאה יז

 ...טכַאלעג ךיוא טָאה רע .טקוקעג םהיא ףיוא יז טָאה םינּפ ןעדנעמַאלּפ

 "וצ טָאה רע .,..על'הנח -- טדערעג רע טָאה ---,על'הנח ,על'הנח ---

 ,..םיוש רהיא ףיוא טקוקעגבָארַא טָאה ןוא ןערהיא וצ ּפָאק ןייז טרַאּפשעג

 ױזַא ןערָאװעג זיא םהיא ...קַאב ןיא ןָאהטעג שוק ַא םהיא טָאה יז

 יוזא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה םהיא ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא טכייל ןוא םהענעגנא

 טעמַאס לעקיטש טמערַאוװעגנָא ןַא טימ ןָאהטעג טעלג ַא םהיא טלָאװ ןעמ יוו

 ...םינּפ ן'רעביא

 גיוא ןייז זיא םיצוְלּפ ,סוק ַאזַא ְךֶאֹנ ןעטעב טלָאװעג רהיא ייב טָאה רע

 רוויא ןופ טצרַאטשענסױרַא טָאה סָאװ ,עטַאװ עלעקיטש ַא ףיוא ןעלַאפענ



 סעשימָאקײגַארט ןוא סעשימָאק 024

 ןוא עטַאװ עלעקיטש סָאד ןעמהענ :קנַאדעג ַא ןיירַא זיא םהיא .,,םיזוב

 ...ןעכַאל טעװ יז ןוא ,ןעלציק רהיא טעװ סע ,..זלַאה רהיא רעביא ןערהיפ

 -- טּפעלשעג ןוא טּפעלשעג ,עטאװ יד ןעּפעלש ןעמונעג גיטכיזרָאפ טָאה רע

 .םלוג ַא יו ןעציז ןעבילבעג זיא רע ...! גרַאב רעצנַאג א ,ךָארב ַא ,גָאלק ַא

 יד -- טסורב רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ַא וויטקניטסניא ךיוא טָאה יז
 ..קערש טימ טקוקעג רחיא ףיוא טָאה עטַאוװ

 ןָאהטעג ףרָאװ ַא יז טלָאװ ןוא ןָאהטעג ּפַאכ ַא יז טלָאװ רעצימיא יו ױזַא
 ןיא ץעגרע ךיז טהערד יז זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רהיא ...ןעטּפול רעד ןיא

 יד ךיז טהערד ןעגיוא ערהיא רַאפ רהיא טימ ןוא סינרעטסניפ רעפעיט ַא
 טָאה עטַאװ יד ןוא ,ןעהערד וצ טרעהענפיוא ךיז ןיילַא יז טָאה דלַאב ןוא עטַאװ
 ,..טחערדעג ץלַא ךיז

 ןוא .ןעוועג טינ גנַאל ןיוש רוחב רעד זיא ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו
 ...ןעהעזעג טינ ןיוש םהיא יז טָאה רהעמ

 זא ,ט'הנעט יז ןוא ,רענעמ יד יז טסַאה טכַאנ רעכילקערש רענעי טייז

 ...טסעּפ ַא ןופ יװ ןעכייוו ייז ןופ ףרַאד לעדיימ גידנעטשנַא ןַא

 .קרָאו-וונ --- 1899 ,טסוגווא

 יע ד נ ע



 ,קראיוג ,ינאפמאק גנישילבאפ ורגית איד ןופ גאלאמאק

 ,עקרעו ס'יאמסלאט אעל ףארג
 ,ןילאמדעה ,כ ,ד ןופ ,שיריא ןיא טעטייגראע ּב

 ןעבעל ןופ גנאגרעביא םעד רעביא גנורעדליש א ,םיומ םע'שטיליא ןאוויא
 ,ןעּבעל ןופ ןעטונימ עטצעל איד ןיא טלהיפ ןוא מקעד ןעמ סאוו ,טיוט םוצ

 טנעפע םעבלעוו א ,רליּב ןנוא ראפ טרעדלש ךוּכ רעשיד ,ראנ רעד ןאוויא
 ,ןעשנעמ ץייג טימ טלעוו עייג א ןחעז וצ ןעניוא ערעזנוא ףיוא

 -טארייהרעפ ןיא םייהכיילגנוא רעד רעּביא גנורעדליש א ,ןאמ ןיימ ןוא ךיא

 עבלעוו ןוא ,קילג וצ שוהיפ סע חטארייה עבלעוו ןוא ,ןעּבעל ןעטעה
 ,קילנגוא וצ

 "תעש ץגנוי א ןופ טפאשנערייל איד רעביא גנורערליש א ,אנינעראק אננא

 רנוא ןאמ ןעטבעלעגבא ןרעטלע ןא וצ ןיירא טלאפ איז ןעוו ,יורפ ענ
 איוו ,ןאמ םענהעש ןוא ןעגנוי ןעדמערפ א ןיא ךילדנע ךיז טּבעילרעּפ
 םלא ךילרנע טלאפ ןוא ץייר רהיא ןופ טמינעג ,טעדייל ,טבעיל איז יוזא
 ,טבוזרעפייא---גנאלש רערעטיּב רעד ןופ רעטפא

 ןּוא ןעקריוו ,ןעעל ןייז רעגיא גנובייישעג א ,עימארנאיּב סייאטסלאמ
 ,דליּב ןייז ןופ עגאלייג א םימ ,ןעשגעטטימ עגייז רעּביא םולפנייא

 -אוועג ןעפאשעג ןענייז ןעשנעמ קעווצ ןעכלעוו וצ ,גנורעדליש א ,יָוֹדיִו ןיימ
 ,תורצ ןעדייל ןוא טלעװ רעד ףיוא ןעבעל ,ןער

 -נענראדרעפ ןוא טייחניימעג איד רעביא גנורעדליש א ,איורפ סדניירפ ןיימ

 ,ןעגגיירּבמיירא ןעק עבעיל עשלאפ סאוו םייח

 "אלעגסיוא טימ רנאטשנא ןופ ףפמאק םעד רעּביא גנורעדליש א ,ןויסנ רעד

 הטוט-רענעמ ןעלערע ןופ ןוא ,טייהנעבראדרעפ טימ לאראמ ןופ ,,םייחנעס
 ,טייקבאווש-ןעיורפ רעטגירדעינרע טימ

 ,רגאלטמור ןיא ןעגעל ןעשירעיוב םעד ןופ רליּב א ,אקשוקילאּפ

 לופ ןיא םאוו ,ןענעל טראס אוא רעביא גנוועדליש א ,גנורהיפרעפ איר

 ,מייתנעגראדרעפ ןוא שםינעמשלעגפיוא רעמילשגעמ טימ
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 4 5 א 4 3 ,2יטסיימ ,געָקִמאַק יב יי ר יי עמ יו 2 4
 טא

 רו רעייז יעגיא ,ןעמעל ןעשיסור פעד ןופ גנורעדליש א ,תורוד ייחש איל
 ,לעיפש ןעטראק ןוא ץנעמ רענייגיצ ,תונותמ ,רעלעב ,טלאהועמ

 ןיא מייהנעגראדרעפ רעד רעּביא גנורעדליש א ,אטאנאס רעציירק איד
 ןייק וא ,ןעטקאפ טימ ןקזעיוװעג טרֶעוװו סע ,ןעבעל ןאטעהמארייהרעפ
 זיולג רונ ןיא םע ,טייתשנעמ רעד ןיא םינ ראג טריטמיוקע עגעיל ע'תמא
 ,גורטעב ןוא םייקשלאפ ,טמאשנעדייל

 רעגימולפ רער טשרעדלישעג טרעוו ךוּב ןעועיד ןיא ,ןעדעירפ ןוא געירּק

 הלפמ איד ,אפארייא ץנאג ןעמונעננייא טאה ןאעלאפאנ ןעיו ,1812 רהאו
 קימילאפ עצנאנ איר ןוא ,אווקסאמ ןיא רלעה םגעירק ןעמיורג םעד ןופ
 -או רעטפעּכ ןוא רָעטסערג רעד ןיא סאד ,מייצ רענעי וצ אפארייא ןופ
 ,ןעגעיושעג טאה יאטסלאט ףארנ סאוו ןאפ

 לעב א טרעוװ קינ'הרכעילעב רעטלא ןייא איוו ,גנורעדליש * ,םיתמה תיתת

 ,םיאמח עטלא ענייז ןעכאמ םוג לי ןשי ,הנשת

 יי א יא יא ראי טא י

10 



 קראיונמ ינאממאק גנישילבאה ורביח איד ןופ גאלַשטאק

 ,עקרעװ עשיסאלק ס'אלאז לימע
 ןופ שידיא ןיא טעמייכראעּב

 ,רעּביירש עשידיא עטמהירעּב ערעדנא ןוא ןילאמרעה .ט .די

 -ליש עמפאהועטסיימ א ,לחימ רעד ייּב טכאלש איד ועדא ,הנותח ע גיטולּב
 ,תמתלמ א ןופ ןעטייקכילקערש איד רעּביא גנורעד

 סעד ןיא לתיפעג-סענעיל עטסכעה איד רעניא גנורעדליש א ,ךניז ם'הלנ א
 ,ןעקנאדעג ערעטסניפ איד טימ ףפמאק

 דלושנוא-ןעכדעמ רעגיא גנורעדליש עשיטמילאער א ,לעריימ-ספראד איד
 ,מייהנעבראדרעפ רעגעמ ןוא

 -םערג םער טכאמעג טאה סאוו ךונ א זיא םאד ,ןדע"ןג רעשרעבייוו רעד

 ןעראוועג םפיוקרעפ ןיא ןוא ןעכארפש-טלעוו עללא ןיא ןאיצאזנעפ ןעט
 ,ןעראלפמעזקע ערגעזיוט-מרעדנוה איד ןיא

 -לישעג םיעוו ךוג ןעשיד ןיא ,רעדורּב םנאנאנ רעדא לאנימרעשז
 ץמאלק"רעטייבוא רעד ןופ ןעקריוו ןוא ןעבעל סאד איירט-רומאנ טרעד
 "םעג ןוא רעטסערג רעד זיא סאד ,ץנעטסיזקע רעייז ריפ ףפמאק רעד ןוא
 ,ןעבירשעגפיוא םאה אלאז לימע סאוו ןאמאו רעמ

 איוו טרערלישעג טרעװ ךוב ןעועיד ןיא ,רעטומ םאנאג רעדא ךעגעלש םיומ
 עטסארפ ןופ לעריימ עבכאפנייא ןייא ןעוועג ןיא עבלעוו *אנאג, יוזא
 ,עטאר"טלעוו רעדנעדנעלּב א ןופ עפוטש רעד וצ ןעמוקעג זיא ,ןרעטלע

 עמורפ איר ןופ רעיילש םעד פא טקעד ךוּב רעועיד ,םכאנ סעּבעיל איד
 עקסאמ רער רעטנוא איוו זנוא טגייצ ןוא עיטארקאטסירא רעד ןופ תומשנ
 טייהנעסאלעגסיוא ,ץמומש םימ טלעוו א ןעטלאהעג טגעיל ןאינילער ןופ
 ,טייהנעבראדרעפ ןוא

 ןוא טעלפ"רענחיה ןופ עלהיפעג איד רעביא גנורעדליש א ,טיומ ןוא ןעּבעל
 ,םייהרעגידעבעל ןערעװ וצ ןעבארגעּב טקעמש סע איו

 איר אלאז לימע ונוא טנייצ ךוּב ןעזעיד ןיא ,טעיטסעּב עבילשנעמ איד

 -קנארפ ןופ דנעה עטקעלפעּב טולב איד ,טלאטשעגױעשנעמ ןיא עיטסעּב
 םניארה םאוו עמסאָט עטפאהלעקע ןוא ץטומש טימ איד ןוא קלאפ ם'ךייה
 ,ןקגארפ עמייל ץמיורג ם' ךייד

0 

10 



 קראיונב ינאפמאק גנישילּבאפ ורּביה איד ןופ נאלאטַאק

 עללא ךרוד טכאמ עבלַעוו רעמיצנעיורפ ענעלאפעג א ןופ גנורעדליש א ,אנאנ
 עכאפנייַא ןַא ןופ ןעננאפעגנא ,ןעבעל םענעסאלעגסיוא ןא ןופ ןעפוטש
 ןעטסריפ עבלעוו ריפ ,עמאד-טלעוו עדנעדנעלּב א זיּב לעריימ ןעסארטש
 ןעמוק אייז ןעוו םיפ ערהיא וצ ןעלאפ ןעריקנאּב ןוא ןעפארג ,ןעצנירּפ
 ,גנורהירעּב ןיא רתיא טימ

 עגנוי א יוזא אוו גנורעדלש א ,ןאמ רעטפיוקעג רעד רעדא סאטנאנ
 "רעפ א ןופ םייהניימעג רעד וצ ןעלאפעג ןיא ןעברעט ענהעשרעדנואוו ןוא

 ,רערהיפ

 רנענאפש ,טנאמערעטניא זיא עכלעוו גנורעדלש א ,םוק רעמעטפיגרעפ
 סאוו קרעוו עטסעּב איד ןופ ענייא ריפ טנעכערעג טרעוו ןוא דנערהיר ןוא
 ,ןעבעירשעג טאה אלאז

 ןופ ןעגיוא איד אלאז ליטע טנעפע ךוּב ןעועיר ןיא ,ןעמאד רעזיראּפ איד

 טּביג ןעיורפ דנעזיומ רעטנוא ןא ןעטפיוהעּב סאוו ,רענעמ עמוד עלעיפ
 רעטנוא ןא ,לייהמנענעג םעד ערארג ןהעז וצ ,עטבער ַא עגיצנייא ןייק
 -יוט רעטנוא דנערהעוו ,עטכער ךמ א ןעניפעג ןעמ ןעק ןעיורפ דנעזיוט
 ,ןעטכער א ןעגיצנייא ןייק ןעניפעג טינ ןעמ ןעק רענעמ דנעז

 טלעוו עסיורג איד ןעּבעירשעּב טרעוו ךוּב ןעזעיד ןיא ,רבק םוצ הפוח ןופ

 ,רעצטעלפ עטסלעקנוד איד ,ןעּבראפ עגיטביר ערעייא ןיא ןיראּפ םדאטש
 ,ןעטארקאטסירא עצלאטש איד ואוו ןענאלאס עטסבייר איד ךיוא איו
 ףלאווג עטסכילדנעש ַאיד ּפָא ןעוהט ,טייהנעּבראדרעפ רעצנאג רעייז טימ
 ,ןעטַאהט

 ןוא רעמיצנעיורפ א ןופ עלהיפעג איד רעּביא גנורעדליש א ,עּבעיל-ןעיורּפ
 עגירריווקרעט ןעגעילרעטנוא עבלעוו ןאמ רהיא וצ ןעגנוהיצנא איד

 -יורפ א יוזא איוו טוייוועּב אלאז לימע לעלאינעג רעד ,ןעגנולסקעוו
 -עגנוא ןיא םע ,ןאמ ןייא רונ טינ ןעּבעיל וצ עדנאטשמיא ןיא רעמיצנע
 ןיא םע איוו עדארג ,(איירעגעמ לעיפ) ,עירדנאילָאּפ ןופ דליּב א רהעפ
 ,(איירעּבייוו לָעיט) עימאנילאּפ ןוא
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 ,םירפס רכומ ילעדנעמ
 (ץיוואמארּבא .י .ׁשנ
 4 0 44 עי

 רנוא ןעלַאנרושז ענעדעישרעפ ןופ גנולטַאז א זיא ןעמפירש עטצע ל איד
 -א רבא .י ,ש רומארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעטאפ רעד ואוו ןעגנוטייצ

 .ןעּבירשעג םײצ רעטצעל רעד ןיא טאה ץיוואמ
 זיא טייצ רעגלעז רעד ןיא דנוא ,דנאלסור ןיא ןעקריוו דנוא ןעּבעל ןעשיר "יא םעד רעּביא קימירק עטּפַאהרעטסײמ א זיא ןעטפירש יד ןופ עדעי

 רנוא טנאסערעטניא רהעז דנוא ןניזפראש דנוא ץטיו ,ראמוה טימ לופ םע
 יןעזעל וצ רנענַאּפש

 ןופ טפארק רעד טימ טדעדלישעג טרעוו ןעטפירש איד ןופ עניא ןיא
 רעהרָאפ טָאה רע סאוו םעללַא טגייטשרעּביא ןילַא גנורערליש עזעיר דנוא ,רנאלסור ןיא ןעמארגאפ דנוא תורצ עשידיא עמצעל יד רערעפ ס'ילערנעמ
 רנוא "עשטאילק, איד יװ קרעוו עטמהירעּכ ײװצ ענייז ןופ וליפא ,ןעּבירשעג
 -על וצ תטרעוו זיא סע דנוא קרעװ טסנוק א זיא סע "רעמורק רעד עקשיפ
 ,ןערידומש דנוא ןעז

 (איירפ אמראפ םנעס 38 זיירפ
 רעגעלרעפ יד יב ךיוא יװ ,רעלדנעהכוּב עלַא יב ןעמוקעג וג
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